
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

01a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 4031  )  ( 2600  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذب1- اهتيمست  ببسو  ةحتافلا  ةروس  لضف 

-2. لاوحألاو بطخلا  ءادتبا  يف  وأ  ءاعدلا  متخ  دنع  ةحتافلا  ةءارق  ةيعدب 

؟ 3- ةيرهجلا ةالصلا  يف  اهب  رهجي  لهو  وأ ال ، ةحتافلا  نم  ةيآ  ةلمسبلا  له  ميحرلا ))  نمحرلا  هللا  مسب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4. حدملاو دمحلا  نيب  قرفلاو  دمحلا ، فيرعتو  نيملاعلا ))  بر  هلل  دمحلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( ميحرلا نمحرلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6. ةرخآلاو ايندلا  يف  كلام  هنأ  عم  ةرخآلا  يف  هللا  كلم  صيصخت  يف  ةمكحلا  نيدلا ))  موي  كلام  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7. نيتءارقلا نيتاه  ةدئافو  نيدلا ))  موي  كلم  ظفلب ((  يهو  كلام ))  ىلاعت (( : هلوق  يف  ةيعبس  ةءارق  ركذ 

-8. ةدابعلا ةقيقح  نايبو  ةيآلا ، بارعإو  نيعتسن ))  كايإو  دبعن  كايإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 ((. طارصلا ةظفل ((  يف  ةءارقلا  هجوأ  ركذو  ميقتسملا ))  طارصلا  اندها  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نيلاضلا الو  مهيلع  بوضغملا  ريغ  مهيلع  تمعنأ  نيذلا  طارص  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 11- ةماعلا دنع  ةيئآرقلا  هجوألا  هذهب  أرقي  لهو  تمعنأ ))  ةظفل ((  يف  ةءارقلا  هجوأ  ركذ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 15ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  79ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  3جمانرب 

ًايلاح 97نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
98

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
155

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12824
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

-12. نيكلاسلا جرادم  هباتك  يف  ةحتافلا  ةروسل  ميقلا  نبا  حرش 

-13 (( نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  ةيآلا ((  دئاوف 

-14 (( ميحرلا ـن  محرلا ةيآلادئاوف (( 

-15 (( نيدلا موي  كلام  ةيآلا ((  دئاوف 

-16 (( نيعتسن كايإو  دبعن  كايإ  ةيآلا ((  دئاوف 

-17. ةناعتسالا ماسقأ  ركذ 

-18. قولخملاب ةناعتسالا  مكح 

-19 (( ميقتسملا طارصلا  ا  ــــ ندها ةيآلا ((  دئاوف 

-20. اهتلثمأو ةيادهلا  ماسقأ  ركذ 

-21 (( ميقتسملا طارصلا  ا  ــــ ندها ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-22 (( نيلاضلا الو  مهيلع  بوضغملا  ريغ  مهيلع  تمعنأ  نيذلا  طارص  ةيآلا ((  دئاوف 

-23. مسالا اذهب  اهتيمست  ببس  ركذو  ةرقبلا ، ةروس  ريسفت  ةيادب 

؟ 24- يناعم ةبكرملا  فورحلا  هذهل  لهو  ملا ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-25. هتلثمأو نآرقلا  زاجعإ  هجوأ 

-26. نآرقلا روس  ضعب  اهب  هللا  أدتبا  يتلا  ةيئاجهلا  فورحلا  يف  حجارلا  لوقلا 

-27. كشلاو بيرلا  نيب  قرفلاو  هيف ،))  بير  باتكلا ال  كلذ  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-28 (( سانلل ىده  ىلاعت (( : هلوق  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  نيقتملل ))  ىده  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-29. مهيلع درلاو  كلذ  يف  عدبلا  لهأ  لوقو  لجو  زع  هلل  مالكلا  ةفص  ركذو  نيقتملل ))  ىده  هيف  بير  باتكلا ال  كلذ  ملأ . ةيآلا ((  دئاوف 

01b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 2142  )  ( 940  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. مهيلع درلاو  كلذ  يف  عدبلا  لهأ  لوقو  لجو  زع  هلل  مالكلا  ةفص  ىلع  مالكلا  ةمتت 

ةرقبلا2- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

ةرقبلا3- ةروس  ةيادبو  ةلمسبلا  لوح  قبس  ام  ةعجارم 

-4. ةيآلا بارعإ  عم  نيقتملل ))  ًىده  هيف  بير  باتكلا ال  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-5. نرتقت مل  اذإو  ربلاو  ناميإلا  عم  تنرتقا  اذإ  ىوقتلا  ريسفت  نايبو  ىوقتلا ، فيرعت 

-6 (( بيغلاب نونمؤي  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( ةالصلا نوميقيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نوقفني مهانقزر  اممو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( نونقوي مه  ةرخآلابو  كلبق  نم  لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  نونمؤي  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نوحلفملا مه  كئ  ـ لوأو مهبر  نم  ًىده  ىلع  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( ملا ةيآلا ((  دئاوف 

-12 (( نيقتملل ًىده  هيف  بير  باتكلا ال  كلذ  ةيآلا ((  دئاوف 

-13. بيغلاب دوصقملا  نايبو  بيغلاب ))  نونمؤي  نيذلا  ةيألا ((  دئاوف 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13081

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
2تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
3ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

6رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا
1تيوكلا

1ايبيل
1برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق

-13. بيغلاب دوصقملا  نايبو  بيغلاب ))  نونمؤي  نيذلا  ةيألا ((  دئاوف 

-14. اهيف ةنينأمطلاو  اهيف ، عوشخلا  ةالصلا  ةماقإ  نم  هنأ  نايبو  ةالصلا ))  نوميقيو  ةيآلا ((  دئاوف 

-15. لخبلا مذو  قدصتلا  ةليضف  نايب  نوقفني ))  مهانقزر  اممو  ةيآلا ((  دئاوف 

ةرقبلا16- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-17 (( نونقوي مه  ةرخآلابو  كلبق  نم  لزنأ  امو  كيلإ  لزنأ  امب  نونمؤي  نيذلاو  ةيآلا ((  دئاوف 

-18. ةماعو ةصاخ  هللا  ةيبوبر  نأ  نايبو  نوحلفملا ))  مه  كئ  ـ لوأو مهبر  نم  ًىده  ىلع  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

-19. ةيآلا بارعإ  عم  نونمؤي ))  مهرذنت ال  مل  مأ  مهترذنأأ  مهيلع  ٌءاوس  اورفك  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-20 (( نونمؤي مهرذنت ال  مل  مأ  مهترذنأأ  مهيلع  ٌءاوس  اورفك  نيذلا  نإ  ةيآلا ((  دئاوف 

-21 (( ٌميظع ٌباذع  مهلو  ٌةواشغ  مهراصبأ  ىلعو  مهعمس  ىلعو  مهبولق  ىلع  هللا  متخ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-22 (( ٌميظع ٌباذع  مهلو  ٌةواشغ  مهراصبأ  ىلعو  مهعمس  ىلعو  مهبولق  ىلع  هللا  متخ  ةيآلا ((  دئاوف 

-23 (( نينمؤمب مه  امو  رخآلا  مويلابو  هللاب  انمآ  لوقي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يف24- رخآلا  مويلاب  ناميإلاو  هللاب  ناميإلا  نارتقا  يف  ةمكحلاو  نينمؤمب ))  مه  امو  رخآلا  مويلابو  هللاب  انمآ  لوقي  نم  سانلا  نمو  ةيآلا ((  دئاوف 
اريثك نآرقلا 

-25. ركملاو عادخلا  نيب  قرفلاو  نورعشي ))  امو  مهسفنأ  الإ  نوعدخي  امو  اونمآ  نيذلاو  هللا  نوعداخي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

02a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 1676  )  ( 613  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ركملاو عادخلا  نيب  قرفلاو  نورعشي ))  امو  مهسفنأ  الإ  نوعدخي  امو  اونمآ  نيذلاو  هللا  نوعداخي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ )) 2- بابلألا اولوأ  الإ  ركذي  امو  ىلاعت (( : هلوق  لثم  ةقالعلا  ام  لقعلا  ىلع  انايحأو  بلقلا  ىلع  نآرقلا  يف  ناميإلاو  حالفلا  قلعي  انايحأ 

-3 ( هباحصأ لتقي  ادمحم  نأ  سانلا  ثدحي  ىتح ال  هلوق ( : يف  نيقفانملا  لتق  نع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 

س4-

-5: ءاملعلا نم  لاق  نم  لوق  ديؤي  الأ  ةرم ))  لوأ  هب  اونمؤي  مل  امك  مهراصبأو  مهتدئفأ  بلقنو  ىلاعت (( : هلوق  يف 

؟ 6- ةالصلا كرات  رفك  ىلع  لدي  الأ  ةالصلا ))  نوميقيو  بيغلاب  نونمؤي  ىلاعت (( : هلوق  يف 

؟ )) 7- نيقفانملا رشبو  ىلاعت (( : هلوق  يف  هلل  مكهتلا  ةفص  تابثإ  نكمي  له 

؟ 8- ايلزتعم مأ  ايرعشأ  ناك  يرعشألا  نسحلا  وبأ  له 

ةرقبلا9- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-10 (( نينمؤمب مه  امو  رخآلا  مويلابو  هللاب  انمآ  لوقي  نم  سانلا  نمو  ةيآلا ((  دئاوف 

-11. اهمكحو ةيروتلا  ىلع  مالكلاو  نورعشي ))  امو  مهسفنأ  الإ  نوعدخي  امو  اونمآ  نيذلاو  هللا  نوعداخي  ةيآلا ((  دئاوف 

-12. ةيآلا دئاوف  ركذ  عم  نوبذكي ))  اوناك  امب  ميلأ  باذع  مهلو  ًاضرم  هللا  مهدازف  ٌضرم  مهبولق  يف  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-13. كلذ يف  حجارلا  ركذ  عم  بابسألا  ريثأت  يف  سانلا  لاوقأ  ركذ 

-14 (( نوبذكي ةظفل ((  يف  ةيئآرقلا  هجوأ  ركذو  نوبذكي ))  اوناك  امب  ميلأ  باذع  مهلو  ًاضرم  هللا  مهدازف  ٌضرم  مهبولق  يف  ةيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
. هتدئافو

-15 (( نوحلصم نحن  امنإ  اولاق  ضرألا  يف  اودسفت  مهل ال  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16 (( نورعشي نك ال  ـ لو نودسفملا  مه  مهنإ  الأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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1رطق
14ةيدوعسلا

41اكيرمأ
A11

ًايلاح 98نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017280

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676143

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438585

-17 (( نوحلصم نحن  امنإ  اولاق  ضرألا  يف  اودسفت  مهل ال  ليق  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-18 (( نورعشي نك ال  ـ لو نودسفملا  مه  مهنإ  الأ  ةيآلا ((  دئاوف 

-19 (( نوملعي نك ال  ـ لو ءاهفسلا  مه  مهنإ  الأ  ءاهفسلا  نمآ  امك  نمؤنأ  اولاق  سانلا  نمآ  امك  اونمآ  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-20 (( نوملعي نك ال  ـ لو ءاهفسلا  مه  مهنإ  الأ  ءاهفسلا  نمآ  امك  نمؤنأ  اولاق  سانلا  نمآ  امك  اونمآ  مهل  ليق  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ ))...21- سانلا نمآ  امك  اونمآ  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( : هلوق  يف  لاؤس 

؟ )) 22- ءاهفسلا نمآ  امك  نمؤنأ  اولاق  سانلا  نمآ  امك  اونمآ  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( : هلوق  يف  رخآ  لاؤس 

لهف23- هيف  ربكألا  قافنلا  وأ  هرفك  تبثيل  نيعملا  ىلع  ةجحلا  ةـماقإ  ةـعامجلاو  ةنـسلا  لهأ  لوصأ  نمو  نيقفانملاو  رافكلا  ةفـص  يف  درو  اميف 
؟  ةجحلا ةماقإب  نقيتلا  نم  دبال  مأ  نظلا  ةبلغب  قافنلاو  رفكلا  قالطإ  حصي 

قيرفلا24- اذه  رصتني  نأ  باشلا  اذه  دارأف  ملسملا  قيرفلاو  رفاكلا  قيرفلا  اذه  نيب  ةارابم  تناكو  ارفاك  اقيرف  بحي  وهو  املـسم  باش  ناك  اذإ 
؟  رغصأ مأ  ربكأ  اقافن  ربتعي  اذه  لهف  رفاكلا 

؟ 25- اربكأ ارفك  دعي  مهمعدب  رافكلا  ةرصانم  له 

هلئاق26- مكحو  اذه  مكح  امف  اونمآ ))...  مث  اورفك  مث  اونمآ  نيذلا  نإ  ىلاعت (( : هلوق  لثم  تايآلا  ضعبب  لدتـسيو  ةدرلا  دح  نوركني  سانلا  ضعب 
؟

ةرقبلا27- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-28 (( نوئزهتسم نحن  امنإ  مكعم  انإ  اولاق  مهنيطايش  ىلإ  اولخ  اذإو  انمآ  اولاق  اونمآ  نيذلا  اوقل  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-29 (( نوئزهتسم نحن  امنإ  مكعم  انإ  اولاق  مهنيطايش  ىلإ  اولخ  اذإو  انمآ  اولاق  اونمآ  نيذلا  اوقل  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-30 (( نوهمعي مهنايغط  يف  مهدميو  مهب  ئزهتسي  هللا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 31- ءازهتسالا ةفص  هلل  تبثي  لهو  نوهمعي ،))  مهنايغط  يف  مهدميو  مهب  ئزهتسي  هللا  ةيآلا ((  دئاوف 

02b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 1614  )  ( 509  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوهمعي مهنايغط  يف  مهدميو  مهب  ئزهتسي  هللا  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-2 (( نيدتهم اوناك  امو  مهتراجت  تحبر  امف  ىدهلاب  ةلالضلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نيدتهم اوناك  امو  مهتراجت  تحبر  امف  ىدهلاب  ةلالضلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

سردلا4- لوح  ةبلطلا  نم  حارتقاو  رافستسا 

؟ 5- مالسلاو ةالصلا  امهيلع  ىسيع  نم  لضفأ  حون  نأ  مزعلا  يلأ  تركذ  يتلا  نيتيآلا  رهاظ 

-6. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-7. ةيآلا دئاوف  ركذ  عم  نوبذكي ))  اوناك  امب  ميلأ  باذع  مهلو  ًاضرم  هللا  مهدازف  ٌضرم  مهبولق  يف  ىلاعت (( :  هلوق  يف  هيبنت 

نآرقلا8- ربدت  ةيمهأ 

-9 (( نوهمعي مهنايغط  يف  مهدميو  مهب  ئزهتسي  هللا  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-10 (( نيدتهم اوناك  امو  مهتراجت  تحبر  امف  ىدهلاب  ةلالضلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

ركذ11- نورـصبي ))  ٍتاملظ ال  يف  مهكرتو  مهرونب  هللا  بهذ  هلوح  ام  تءاضأ  املف  ًاران  دقوتـسا  يذـلا  لـثمك  مهلثم  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. نيقفانملل هللا  هبرض  يذلا  لوألا  لاثملا 

-12 (( نوعجري مهف ال  ٌيمع  ٌمكب  ٌمص  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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ىلع13- مالكلاو  نورـصبي ))  ٍتاملظ ال  يف  مهكرتو  مهرونب  هللا  بهذ  هلوح  ام  تءاضأ  اـملف  ًاراـن  دقوتـسا  يذـلا  لـثمك  مهلثم  ةـيآلا ((  دـئاوف 
. هتدئافو نآرقلا  يف  لاثمألا 

ةرقبلا14- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-15 (( نوعجري مهف ال  ٌيمع  ٌمكب  ٌمص  ةيآلا ((  دئاوف 

-16. نيقفانملل هللا  هبرض  يذلا  يناثلا  لاثملا  ركذو  ٌقربو ))  ٌدعرو  ٌتاملظ  هيف  ءامسلا  نم  ٍبيصك  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-17 (( نيرفاكلاب ٌطيحم  هللاو  توملا  رذح  قعاوصلا  نم  مهناذآ  يف  مهعباصأ  نولعجي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مهعمـسب18- بهذـل  هللا  ءاـش  ولو  اوماـق  مهيلع  ملظأ  اذإو  هيف  اوشم  مهل  ءاـضأ  اـملك  مهراـصبأ  فطخي  قربلا  داـكي  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  مهراصبأو 

-19. نيقفانملل هللا  هبرض  يذلا  يناثلا  لثملاو  لوألا  لثملا  نيب  قرفلا  نايب 

03a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.03  ) ( ةغرفم  )  ( 1472  )  ( 489  ) 

 :- تايوتحملا  

مهعمـسب1- بهذـل  هللا  ءاش  ولو  اوماق  مهيلع  ملظأ  اذإو  هيف  اوشم  مهل  ءاضأ  املك  مهراصبأ  فطخي  قربلا  داكي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  مهراصبأو 

-2. نيقفانملل هللا  هبرض  يذلا  يناثلا  لثملاو  لوألا  لثملا  نيب  قرفلا  نايب 

نيرفاكلاب3- ٌطيحم  هللاو  توملا  رذح  قعاوصلا  نم  مهناذآ  يف  مهعباصأ  نولعجي  قربو  دعرو  ٌتاملظ  هيف  ءامسلا  نم  ٍبيـصك  وأ  ةيآلا ((  دئاوف 
((

هللا4- نإ  مهراصبأو  مهعمسب  بهذل  هللا  ءاش  ولو  اوماق  مهيلع  ملظأ  اذإو  هيف  اوشم  مهل  ءاضأ  املك  مهراصبأ  فطخي  قربلا  داكي  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع 

-5 (( قعاوصلا نم  مهناذآ  يف  مهعباصأ  نولعجي  قربو  دعرو  تاملظ  هيف  ةيآلا ((  يف  له  ةـقعاصلا  نم  تملـس  دـقف  دـعرلا  تعمـس  اذإ  متلق :
؟  اهقالطإ ىلع  ةلوقملا  هذه  لهف 

نم6- مزلي  له  ءزجلا  دارأو  لكلاب  ربعف  ةـغالبلا  بيلاسأ  نم  بولـسأ  ةـيآلا  يف  ليق  اذإ  مهناذآ )) .. يف  مهعباـصأ  نولعجي  ىلاـعت (( : هلوق  يف 
؟  زاجم هنأ  كلذ 

؟ 7- مهب صتخي  له  ءالؤه  راصبأب  قربلا  بطخ 

؟ 8- ماع وه  وأ  طقف  نيقفانملا  فيوختل  قربلاو  دعرلا  ركذ 

-9. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

روسلاو10- ةـيكملا  روسلا  ىلع  مالكلاو  نوقتت ))  مكلعل  مكلبق  نم  نيذـلاو  مكقلخ  يذـلا  مكبر  اودـبعا  سانلا  اهيأ  اي  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ةيندملاو ةيكملا  تايآلا  فرعت  فيكو  ةيندملا 

ةدابعلا11- فيرعت 

-12 (( نوقتت مكلعل  مكلبق  نم  نيذلاو  مكقلخ  يذلا  مكبر  اودبعا  سانلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت  ةمتت 

-13 (( مكل ًاقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ًءام  ءامسلا  نم  لزنأو  ءانب  ءامسلاو  ًاشارف  ضرألا  مكل  لعج  يذلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14 (( نوملعت متنأو  ًادادنأ  هلل  اولعجت  الف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 (( نوقتت مكلعل  مكلبق  نم  نيذلاو  مكقلخ  يذلا  مكبر  اودبعا  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا ((  دئاوف 

ًادادـنأ16- هلل  اولعجت  الف  مكل  ًاقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ًءام  ءامـسلا  نم  لزنأو  ءانب  ءامـسلاو  ًاشارف  ضرألا  مكل  لعج  يذـلا  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نوملعت متنأو 
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-17. نالفو هللا  ينذقنأ  لوقي : الو  نالفب  هللا  ينذقنأ  لوقي : نأك  ببسلاب  انورقم  هللا  ىلإ  ءيشلا  فيضي  نأ  ناسنإلل  يغبني 

ًادادنأ18- هلل  اولعجت  الف  مكل  ًاقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ًءام  ءامسلا  نم  لزنأو  ءانب  ءامسلاو  ًاشارف  ضرألا  مكل  لعج  يذلا  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
 (( نوملعت متنأو 

؟ 19- يفخ مأ  يلج  كرش  يه  لهو  رغصأ  مأ  ربكأ  كرش  دادنألا  ذاختا  له 

-20 (( نوملعت متنأو  ىلاعت (( : هلوق  بارعإو  ةيآلا  دئاوف  ةمتت 

؟ 21- ةيبوبرلا ديحوتب  نورقي  نآرقلا  اذهب  نيبطاخملا  نأ  عم  ةيبوبرلا  ديحوت  ىلع  ةلادلا  تايآلا  ةرثك  نم  ةمكحلا  ام 

؟ 22- ربكألا كرشلا  اكرشم  نوكي  هللا  بح  نم  رثكأ  هللا  ريغ  مظعو  بحأ  وأ  هللا  ريغل  ميظعتلا  وأ  ةبحملا  فرص  نم  له 

؟ 23- هل ةدابع  كلذ  نوكي  له  هخيش  وأ  هيدلاول  ميظعتو  بح  صخشل  لصح  اذإ 

ةرقبلا24- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

03b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 1389  )  ( 480  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نيقداص متنك  نإ  هللا  نود  نم  مكءادهش  اوعداو  هلثم  نم  ٍةروسب  اوتأف  اندبع  ىلع  انلزن  امم  ٍبير  يف  متنك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( نيرفاكلل تدعأ  ةراجحلاو  سانلا  اهدوقو  يتلا  رانلا  اوقتاف  اولعفت  نلو  اولعفت  مل  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نيقداص متنك  نإ  هللا  نود  نم  مكءادهش  اوعداو  هلثم  نم  ٍةروسب  اوتأف  اندبع  ىلع  انلزن  امم  ٍبير  يف  متنك  نإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-4. ةصاخ ةيدوبعو  ةماع  ةيدوبع  ىلإ  ةيدوبعلا  ماسقأ  ركذ 

-5 (( نيقداص متنك  نإ  هللا  نود  نم  مكءادهش  اوعداو  هلثم  نم  ٍةروسب  اوتأف  اندبع  ىلع  انلزن  امم  ٍبير  يف  متنك  نإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-6. ةفرصلا ىلع  مالكلاو  نيرفاكلل ))  تدعأ  ةراجحلاو  سانلا  اهدوقو  يتلا  رانلا  اوقتاف  اولعفت  نلو  اولعفت  مل  نإف  ةيآلا ((  دئاوف 

-7. كلذ ىلع  ليلدلاو  ىنفت ، مأ  ةيقاب  يه  لهو  نآلا ، ةقولخم  رانلا  نأ  نايب 

-8. نآرقلا يف  زاجعإلا  هجوأ  ركذ 

-9. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-10. اهلبق امب  ةيآلا  هذه  ةبسانمو  راهنألا ))  اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  مهل  نأ  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  رشبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( ًاهباشتم هب  اوتأو  لبق  نم  انقزر  يذلا  اذ  اولاق هـ ًاقزر  ٍةرمث  نم  اهنم  اوقزر  املك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يف12- جوزتت  له  ايندـلا  يف  جوزتت  ملو  ةأرملا  تتام  اذإ  ةـلأسم : ركذو  نودـلاخ ))  اهيف  مهو  ٌةرهطم  ٌجاوزأ  اهيف  مهلو  ىلاعت (( : هلوق  ريـسفت 
؟  ةنجلا

-13 (( راهنألا اهتحت  نم  يرجت  ٍتانج  مهل  نأ  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  رشبو  ةيآلا ((  دئاوف 

نودلاخ14- اهيف  مهو  ٌةرهطم  ٌجاوزأ  اهيف  مهلو  ًاهباشتم  هب  اوتأو  لبق  نم  انقزر  يذـلا  اذ  اولاق هـ ًاقزر  ٍةرمث  نم  اهنم  اوقزر  املك  ةـيآلا ((  دـئاوف 
((

-15. رانلاو ةنجلا  ءانفب  لاق  نم  لوق  أطخ  ىلع  مالكلا 

04a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 1339  )  ( 473  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1. رانلاو ةنجلا  ءانفب  لاق  نم  لوق  أطخ  ىلع  مالكلا  ةمتت 

اهيف2- مهو  ٌةرهطم  ٌجاوزأ  اهيف  مهلو  ًاهباشتم  هب  اوتأو  لبق  نم  انقزر  يذـلا  اذ  اولاق هـ ًاـقزر  ٍةرمث  نم  اـهنم  اوقزر  اـملك  ةـيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
 (( نودلاخ

يف3- ةمئاق  ةجحلاف  الإو  عئارـشلا  يف  كلذ  نإ  لسرلا ))  دعب  ةجح  هللا  ىلع  سانلل  نوكي  الئل  ىلاعت (( : هلوقب  دوصقملا  نإ  فلاخملا : لاق  ول 
مهـسفنأ ىلع  مهدهـشأو  مهتيرذ  روهظ  نم  مدآ  ينب  نم  مكبر  ذـخأ  ذإو  ىلاعت (( : هللا  لاـق  اـمك  ةرطفلاو  قاـثيملاب  نيدـلا  لوصأو  دـيحوتلا 

؟ ))... نيلفاغ اذه  نع  انك  انإ  ةمايقلا  موي  اولوقت  نأ  اندهش  ىلب  اولاق  مكبرب  تسلأ 

ةرقبلا4- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-5 (( اهقوف امف  ًةضوعب  ام  ًالثم  برضي  نأ  ييحتسي  هللا ال  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ًاريثك6- هب  لضي  ًالثم  اذ  ـ هب هللا  دارأ  اذاـم  نولوقيف  اورفك  نيذـلا  اـمأو  مهبر  نم  قحلا  هنأ  نوملعيف  اونمآ  نيذـلا  اـمأف  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( الثم دنع ((  فقولا  نايبو  نيقسافلا ))  الإ  هب  لضي  امو  ًاريثك  هب  يدهيو 

-7. هلل ءايحلا  ةفص  تابثإو  اهقوف ))  امف  ًةضوعب  ام  ًالثم  برضي  نأ  ييحتسي  هللا ال  نإ  ةيآلا ((  دئاوف 

-8. نآرقلا يف  لاثمألا  برض  ةدئاف 

-9 (( اهقوف امف  ًةضوعب  ام  ًالثم  برضي  نأ  ييحتسي  هللا ال  نإ  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

ًاريثك10- هب  يدهيو  ًاريثك  هب  لضي  ًالثم  اذ  ـ هب هللا  دارأ  اذام  نولوقيف  اورفك  نيذلا  امأو  مهبر  نم  قحلا  هنأ  نوملعيف  اونمآ  نيذلا  امأف  ةيآلا ((  دـئاوف 
 (( نيقسافلا الإ  هب  لضي  امو 

-11. رافكلا نديد  نم  همكحو  هللا  ةعيرش  ىلع  ضارتعالا  نأ  نايب 

هب12- يدهيو  ًاريثك  هب  لضي  ًالثم  اذ  ـ هب هللا  دارأ  اذام  نولوقيف  اورفك  نيذلا  امأو  مهبر  نم  قحلا  هنأ  نوملعيف  اونمآ  نيذلا  امأف  ةيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
 (( نيقسافلا الإ  هب  لضي  امو  ًاريثك 

مه13- كئ  ـ لوأ ضرـألا  يف  نودـسفيو  لـصوي  نأ  هب  هللا  رمأ  اـم  نوعطقيو  هقاـثيم  دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقني  نيذـلا  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
لصفلا ريمض  دئاوف  ركذو  نورساخلا )) 

-14 (( نورساخلا مه  كئ  ـ لوأ ضرألا  يف  نودسفيو  لصوي  نأ  هب  هللا  رمأ  ام  نوعطقيو  هقاثيم  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقني  نيذلا  ةيآلا ((  دئاوف 

-15. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-16. احالطصاو ةغل  رفكلا  فيرعتو  نوعجرت ))  هيلإ  مث  مكييحي  مث  مكتيمي  مث  مكايحأف  ًاتاومأ  متنكو  هللاب  نورفكت  فيك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-17 (( نوعجرت هيلإ  مث  مكييحي  مث  مكتيمي  مث  مكايحأف  ًاتاومأ  متنكو  هللاب  نورفكت  فيك  ةيآلا ((  دئاوف 

-18. هيف حورلا  خفن  لبق  جرخ  اذإ  نينجلا  ماكحأ  ضعب  ركذ 

ىلع19- درلاو  ثعبلا  تابثإ  ىلع  مالكلاو  نوعجرت ))  هيلإ  مث  مكييحي  مث  مكتيمي  مث  مكايحأف  ًاتاومأ  متنكو  هللاب  نورفكت  فيك  ةيآلا ((  دئاوف  ةـمتت 
لك توكلم  هديب  يذلا  ناحبـسف  هلوق ((  ىلإ  هقلخ ))...  يـسنو  الثم  انل  برـضو  سي ((  ةروس  رخاوأ  يف  هللا  اهركذ  ةـلدأ  نامثب  هركنأ  نم 

 (( نوعجرت هيلإو  ءيش 

-20 (( ٌميلع ٍءيش  لكب  وهو  ٍتاوامس  عبس  نهاوسف  ءامسلا  ىلإ  ىوتسا  مث  ًاعيمج  ضرألا  يف  ام  مكل  قلخ  يذلا  وه  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

حرـشو21- ٌميلع ))  ٍءيـش  لكب  وهو  ٍتاوامـس  عبـس  نهاوسف  ءامـسلا  ىلإ  ىوتـسا  مث  ًاعيمج  ضرألا  يف  ام  مكل  قلخ  يذلا  وه  ةـيآلا ((  دـئاوف 
. ةحابإلا ءايشألا  يف  لصألا  ةدعاقلا :

؟ 22- مكيأر امف  ةضيبلاك  اهنأ  يأ  ضرألاب  ةطيحم  اهنأو  تاومسلا  رغصأ  يه  ايندلا  ءامس  نأ  ملعلا  لهأ  ضعب  ركذ 

04b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.19  ) ( ةغرفم  )  ( 1268  )  ( 429  ) 
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 :- تايوتحملا  

؟ 1- مكيأر امف  ةضيبلاك  اهنأ  يأ  ضرألاب  ةطيحم  اهنأو  تاومسلا  رغصأ  يه  ايندلا  ءامس  نأ  ملعلا  لهأ  ضعب  ركذ 

؟ 2- مرج تاومسلل  له 

ةردق3- ىلع  ليلد  اذهف  مدآ  قلخ  مث  ءامـسلا  ىلع  هللا  ءاوتـساو  ضرألاو  تاومـسلا  قلخ  هللا  نأ  اهلبق  امل  ةـيآلا  ةبـسانم  لوقي : نأ  لئاقل  له 
؟  هللا ثعب 

؟ 4- مكيأر امف  سكعلا  تايآلا  ضعب  يفو  تاومسلا  لبق  تقلخ  ضرألا  نأ  ىلع  لدت  ةيآلا  رهاظ 

؟ 5- ليلد مهل  ةيآلا  هذه  له  تاقلا  ةرجش  مادختسا  نوزوجي  نيذلا 

؟ 6- مكيأر امف  معاط ))...  ىلع  امرحم  يلإ  يحوأ  اميف  دجأ  لق ال  ىلاعت (( : هلوقب  نولدتسي  تاقلا  ةرجش  مادختسا  نوزوجي  نيذلا 

ضرألا7- نم  ءيـش  لح  يف  كش  اعيمج ))  ضرألا  يف  ام  مكل  قلخ  يذلا  وه  ةيآلا ((  هذـهل  اقبطف  ضرألا  يف  لوجتو  الهاج  صخـشلا  ناك  اذإ 
؟  مأ ال اهنم  لكألا  زوجي  له 

ةرقبلا8- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

مهتافص9- ركذو  ةكئالملا  فيرعتو  ذإ "  بارعإو "  ًةفيلخ ))  ضرألا  يف  ٌلعاج  ينإ  ةكئالملل  كبر  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نوملعت ام ال  ملعأ  ينإ  لاق  كل  سدقنو  كدمحب  حبـسن  نحنو  ءامدـلا  كفـسيو  اهيف  دـسفي  نم  اهيف  لعجتأ  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. سيدقتلاو ديمحتلا  ىلع  حيبستلا  ميدقت  يف  ةمكحلاو  صئاقنلا ، نم  ههيزنتو  هلل  لامكلا  تابثإو 

-11. توصو فرحب  هنأو  هلل  لوقلا  تابثإ  ةكئالملل ))...  كبر  لاق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

لوقع12- ووذ  ةكئالملا  نأ  نايب 

لجو13- زع  هلل  يرايتخالا  لعفلا  تابثإ 

نبا14- مالـسإلا  خيـشل  تأرق  نكلو  اذه  ىلع  اوشمو  هللا  نع  ةفيلخ  ىنعمب  انه  ةـفيلخ  نأ  لوألا  لامتحالا  ىلإ  نوبهذـي  ريـسفتلا  ةـمئأ  نم  ريثك 
؟  ابئاغ وأ  اصقان  ناك  نم  الإ  فلختسي  لوقلا ال  اذه  ىلع  ديدش  راكنإ  ةيميت 

؟ 15- سودقلا ىنعم  ام 

؟ 16- لوقع مهل  لهف  اهريغو  تادامجلا  ضعب  باطخ  نع  باوجلا  فيكف  مهبطاخ  هللا  نأل  لوقع  ةكئالملل  نأ  متلق 

؟ )) 17- مهبولق نع  عزف  اذإ  ىتح  ىلاعت (( : هلوق  يف  امك  بولق  ةكئالملل  له 

ةرقبلا18- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

كدمحب19- حبسن  نحنو  ءامدلا  كفـسيو  اهيف  دسفي  نم  اهيف  لعجتأ  اولاق  ًةفيلخ  ضرألا  يف  ٌلعاج  ينإ  ةكئالملل  كبر  لاق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
 (( نوملعت ام ال  ملعأ  ينإ  لاق  كل  سدقنو 

05a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 1286  )  ( 410  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. امهنيب قرفلاو  ينوكو  يعرش  ىلإ  مكحلا  ماسقأ  ركذو  ميكحلا ))  ميلعلا  تنأ  كنإ  انتملع  ام  الإ  انل  ملع  كناحبس ال  اولاق  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 2- ردقلاو عرشلا  نم  ةمكحلا  هيلع  لكشأ  اذإ  صخشلا  ىلع  اذام 

؟ 3- ةعورم ةريطخ  ةلاحب  يبص  توم  نم  ةفورعمو  ةمولعم  ةمكح  نم  كانه  له 

؟ )) 4- هيلع نوهأ  وهو  ىلاعت (( : هلوق  يف  امك  اهباب  ىلع  امئاد  يه  لجو  زع  هللا  ىلإ  تفيضأ  اذإ  ليضفتلا  لعفأ  له 

ةرقبلا5- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 
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اولاق6- ( 31  ) نيقداص متنك  نإ  ءالؤ  ءامسأب هـ ينوئبنأ  لاقف  ةكئالملا  ىلع  مهضرع  مث  اهلك  ءامسألا  مدآ  ملعو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةعجارم 
 (( ميكحلا ميلعلا  تنأ  كنإ  انتملع  ام  الإ  انل  ملع  كناحبس ال 

ام7- ملعأو  ضرألاو  تاوامسلا  بيغ  ملعأ  ينإ  مكل  لقأ  ملأ  لاق  مهئآمـسأب  مهأبنأ  املف  مهئآمـسأب  مهئبنأ  مدآ  اي  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نومتكت متنك  امو  نودبت 

امو8- نودبت  ام  ملعأو  ضرألاو  تاوامسلا  بيغ  ملعأ  ينإ  مكل  لقأ  ملأ  لاق  مهئآمـسأب  مهأبنأ  املف  مهئآمـسأب  مهئبنأ  مدآ  اي  لاق  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( نومتكت متنك 

ءاـبإلا9- نيب  قرفلاو  نيرفاـكلا ))  نـم  ناـكو  ربكتـساو  ىبأ  سيلبإ  ـالإ  اودجـسف  مدـآل  اودجـسا  ةـكئالملل  اـنلق  ذإو  ىلاـعت (( :  هلوـق  ريـسفت 
. رابكتسالاو

-10 (( نيرفاكلا نم  ناكو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

رمأ11- فيك  وهو  لاكـشإ  ىلع  باوجلاو  نيرفاكلا ))  نم  ناكو  ربكتـساو  ىبأ  سيلبإ  الإ  اودجـسف  مدآل  اودجـسا  ةكئالملل  انلق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 
؟  هللاب كرش  اذهو  مدآل  دوجسلاب  ةكئالملا  هللا 

-12 (( نيرفاكلا نم  ناكو  ربكتساو  ىبأ  سيلبإ  الإ  اودجسف  مدآل  اودجسا  ةكئالملل  انلق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

؟ 13- كلذ رهظي  نأ  ةئيس  هتيوط  تناك  نمل  دبال  متلق 

؟ 14- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  هب  ملعي  ملو  نينمؤم  مهنأ  ساسأ  ىلع  اوتامف  مهفرعت  نيقفانملا ال  ضعب  نأ  هيبنل  لجو  زع  هللا  لوقي 

-15. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-16 (( نيملاظلا نم  انوكتف  ةرجشلا  هذ  ابرقت هـ الو  امتئش  ثيح  ًادغر  اهنم  الكو  ةنجلا  كجوزو  تنأ  نكسا  مدآ  اي  انلقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-17 (( نيملاظلا نم  انوكتف  ةرجشلا  هذ  ابرقت هـ الو  امتئش  ثيح  ًادغر  اهنم  الكو  ةنجلا  كجوزو  تنأ  نكسا  مدآ  اي  انلقو  ةيآلا ((  دئاوف 

ٌعاتمو18- ٌرقتسم  ضرألا  يف  مكلو  ٌودع  ٍضعبل  مكـضعب  اوطبها  انلقو  هيف  اناك  امم  امهجرخأف  اهنع  ناطيـشلا  امهلزأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( ٍنيح ىلإ 

05b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 1222  )  ( 456  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٍنيح ىلإ  ٌعاتمو  ٌرقتسم  ضرألا  يف  مكلو  ٌودع  ٍضعبل  مكضعب  اوطبها  انلقو  هيف  اناك  امم  امهجرخأف  اهنع  ناطيشلا  امهلزأف  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 2- ءاوح تقلخ  نمم 

؟ 3- مكيأر امف  اطبها ))  انلق  ىلاعت (( : هلوق  يف  درو  نكلو  سيلبإو  ءاوحو  مدآل  باطخلا  لمتحي  اوطبها ))  انلقو  ىلاعت (( : هلوق  يف  متلق 

؟ 4- ىوجنلا ىنعم  ام 

؟ 5- ناطيشلا نم  ىوجنلا  نوكت  فيك 

؟ 6- ضرألا ىلع  ام  ةحابإ  نيح ))  ىلإ  عاتمو  ىلاعت (( : هلوق  نم  ذخؤي  له 

؟ 7- هللا ةمحر  نم  دورطم  وهو  ةنجلا  يف  امهو  ءاوحو  مدآ  ةسوسو  نم  ناطيشلا  نكمت  فيك 

؟ 8- ءاوحو مدآ  ىري  ناك  ناطيشلا  له 

؟ 9- بأ ريغ  نم  ىسيع  قلخو  مأ  ريغ  نم  ءاوح  تقلخو  مأ  الو  بأ  ريغ  نم  قلخ  مدآ  نأ  مهضعب : لوق  ةحص  ام 

؟ 10- دمحم انيبنو  مدآ  ريغ  ةنجلا  لخد  نم  ءايبنألا  نم  كانه  له 

نم11- ناك  سيلبإ  نأ  ىلع  لدي  انه  ءانثتسالاف  سيلبإ ))  الإ  اودجـسف  مدآل  اودجـسا  ةكئالملل  انلق  ذإو  ىلاعت (( : هلوق  يف  لوقي  نميف  مكيأر  ام 
؟  ةكئالملا
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وه12- امف  اوسئي  مهنأ  ربخأ  هنأ  عم  مهتيـشخ  نع  ىهن  فيكف  ينوشخاو )) مهوشخت  الف  مكنيد  نم  اورفك  نيذـلا  سئي  مويلا  ىلاـعت (( : هلوق  يف 
؟  باوجلا

-13. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-14. اهماسقأ ركذو  ةبوتلا  ىلع  مالكلاو  ميحرلا ))  باوتلا  وه  هنإ  هيلع  باتف  ٍتاملك  هبر  نم  مدآ  ىقلتف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15. ةيآلا يف  ةروكذملا  لسوتلا  عاونأ  ركذو  ميحرلا ))  باوتلا  وه  هنإ  هيلع  باتف  ٍتاملك  هبر  نم  مدآ  ىقلتف  ةيآلا ((  دئاوف 

ةيآلا16- بارعإ  عم  نونزحي ))  مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الف  ياده  عبت  نمف  ًىده  ينم  مكنيتأي  امإف  ًاعيمج  اهنم  اوطبها  انلق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةنجلا17- له  ةـلأسم : ركذو  نونزحي ))  مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الف  يادـه  عبت  نمف  ًىدـه  ينم  مكنيتأي  امإف  ًاعيمج  اهنم  اوطبها  اـنلق  ةـيآلا ((  دـئاوف 
؟  ميظع ناتسب  مأ  دلخلا  ةنج  يه  مدآ  اهنم  طبهأ  يتلا 

-18. رفكلا عاونأ  ركذو  ةيآلا ، بارعإ  عم  نودلاخ ))  اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئ  ـ لوأ انتايآب  اوبذكو  اورفك  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 19- مأ ال اهريسفت  ديري  يتلا  ةيآلا  ةوالت  لبق  ذيعتسي  نأ  هل  يغبني  لهف  رسف  مث  اذكو  اذك  ىلاعت  هللا  لاق  لاقف : رسفي  نأ  ناسنإلا  دارأ  اذإ 

هللا20- لاق  لقي  مل  تايآلا  رهاظ  نكل  انـسفنأ ))  انملظ  انبر  ىرخألا ((  ةـيآلا  يف  هلوق  يه  تاـملك ))  هبر  نم  مدآ  ىقلتف  ىلاـعت (( : هلوق  يف 
؟ ))  انسفنأ انملظ  انبر  اولوق (( 

؟ 21- هللا اهحابأ  يتلا  تابيطلا  طباض  وه  ام  تابيطلا ))  مكل  لحأ  ىلاعت (( : هلوق  يف 

؟ 22- رانلا ءانفب  سانلا  نم  دحأ  لاق  له 

؟ 23- رخآ ثبخ  ىنعم  ىلع  انه  ثبخلا  لمحي  له  ةثيبخ  ةرجش  نم  امهنأ  لصبلاو  موثلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  يف 

؟ )) 24- ثئابخلا مهيلع  مرحيو  ىلاعت (( : هلوقب  ةراجسلا  برش  ميرحت  ىلع  لادتسالا  حصي  له 

-25. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-26 (( نودلاخ اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئ  ـ لوأ انتايآب  اوبذكو  اورفك  نيذلاو  ةيآلا ((  دئاوف 

06a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 1259  )  ( 449  ) 

 :- تايوتحملا  

يايإو1- بارعإو ((  نوبهراف ))  يايإو  مكدهعب  فوأ  يدـهعب  اوفوأو  مكيلع  تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارـسإ  ينب  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نوبهراف

-2 (( نوقتاف يايإو  ًاليلق  ًانمث  يتايآب  اورتشت  الو  هب  ٍرفاك  لوأ  اونوكت  الو  مكعم  امل  ًاقدصم  تلزنأ  امب  اونمآو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نوملعت متنأو  قحلا  اومتكتو  لطابلاب  قحلا  اوسبلت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( نيعكارلا عم  اوعكراو  ةاكزلا  اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

بيلاسأ5- نم  بولـسأ  ركذو  نوبهراف ))  يايإو  مكدهعب  فوأ  يدهعب  اوفوأو  مكيلع  تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارـسإ  ينب  اي  ةـيآلا ((  دـئاوف 
. معنلاب ريكذت  وهو  هللا  ىلإ  ةوعدلا 

-6. بجاو كرت  نم  هعنم  اذإ  الإ  يعيبطلا  فوخلاو  عبسلا  نم  ناسنإلا  فوخ  هللا  ديحوت  يفاني  ال 

له7- ةـلأسم : ركذو  نوقتاف ))  يايإو  ًاليلق  ًانمث  يتايآب  اورتشت  الو  هب  ٍرفاك  لوأ  اونوكت  الو  مكعم  امل  ًاقدـصم  تلزنأ  اـمب  اونمآو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
؟  ةعيرشلا عورفب  نوبطاخم  رافكلا 

؟ 8- نوعرف نم  فخي  ملو  سانلا  نتتفي  نأ  فاخ  مالسلا  هيلع  ىسوم  نأ  ملعلا  لهأ  ضعب  لوق  ةحص  ىدم  ام 

انه9- ءافلا  عقوم  امف  نوبهراف  اوفاخ  يايإو  اهريدقت  ريصي  وهو  لاكـشإ  ةيآلا  يف  راص  فوذحم  انردق  اذإ  نوبهراف ))  يايإو  ىلاعت (( : هلوق  يف 
؟  اوفاخ ىلع  ةفوطعم  نوكت  نوبهراو 
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؟ 10- مأ ال ةالصلاب  همزلن  له  دجسملا  رفاكلا  لخد  اذإ 

؟ )) 11- نوملعت متنأو  ىلاعت (( : هلوق  بارعإ  لحم  ام 

؟ 12- نجلاو نيعلا  نم  فاخ  نم  مالي  له 

؟ 13- ءوضو هيلع  له  ةالصلا  دري  ملو  سردلا  ضرغل  دجسملا  صخش  لخد  اذإ 

ةرقبلا14- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

تايآلا15- ريسفت  نم  قبس  ام  ةشقانمو  ةعجارم 

ىلع16- مالكلاو  نوقتاف ))  يايإو  ًاليلق  ًانمث  يتايآب  اورتشت  الو  هب  ٍرفاك  لوأ  اونوكت  الو  مكعم  اـمل  ًاقدـصم  تلزنأ  اـمب  اونمآو  ةـيآلا ((  دـئاوف  همتت 
. اليلق انمث  هللا  تايآب  ىرتشا  نمم  نونوكي  لهف  ةيعرشلا  مولعلا  يف  تاداهشلا  ذاختا 

ةرهتشم17- نكت  مل  اذإ  اهلحو  هبشلا  داريإ  ةحلـصملا  نم  سيل  هنأ  نايبو  نوملعت ))  متنأو  قحلا  اومتكتو  لطابلاب  قحلا  اوسبلت  الو  ةيآلا ((  دئاوف 
. سانلا دنع 

-18. نامتكلا اهيف  زوجي  يتلا  تالاحلا  ركذو  بلط ، دعب  الإ  نوكي  نامتكلا ال  نأ  نايبو  ملعلا  نامتك  ميرحت 

؟ 19- مكيأر امف  ةبلاغملاو  ةلداجملا  لب  ملعلا  هدصق  سيلو  لأسي  سانلا  ضعب 

06b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 1253  )  ( 410  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ملعي امب  يتفي  نأ  هل  لهف  ءاملع  اهيف  سيل  ةقطنم  يف  ناسنإلا  لأسي  انايحأ 

؟ 2- ملعلا نامتك  نم  اذه  ربتعي  لهو  يريغ  لأسا  لوقي  نأ  هل  له  باوجلا  نم  يتفملا  دكأتي  مل  اذإ 

؟ 3- قحلا فالخب  بيجي  هل  لهف  ناحتمإلل  نوكي  نأ  لاؤسلا  نم  يتفملا  يشخ  اذإ 

-4. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-5 (( نيعكارلا عم  اوعكراو  ةاكزلا  اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-6 (( نيعكارلا عم  اوعكراو  ةاكزلا  اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ةيألا ((  دئاوف 

-7 (( نولقعت الفأ  باتكلا  نولتت  متنأو  مكسفنأ  نوسنتو  ربلاب  سانلا  نورمأتأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8. ةلمجلا هذه  بارعإ  عم  فيلكت . لقعو  دشر  لقع  ىلإ  لقعلا  ماسقأو  نولقعت ))  الفأ  ىلاعت (( : هلوق  يف  لقعلاب  دارملا  نايب 

فورعملاب9- صخـشلا  رمتأي  مل  اذإ  ةـلأسم : ركذو  نولقعت ))  الفأ  باتكلا  نولتت  متنأو  مكـسفنأ  نوسنتو  ربلاب  سانلا  نورمأـتأ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
؟  ركنملا نع  هاهنيو  فورعملاب  هريغ  رمأي  نأ  هل  لهف  ركنملا  نع  يهتنيو 

؟ ))...10- مكيلع تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارسإ  ينب  اي  ىلاعت (( : هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 11- ةديح اذه  ىمسي  لهف  رخآ  ليلد  ىلإ  هلاقتناو  دورمن  عم  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  لادج  يف 

؟ 12- ليئارسإ ينب  ىلع  ةاكزلاو  ةالصلا  ةيعورشم  ىلع  ةاكزلا ))  اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ةيآلا ((  نم  ةلالدلا  هجو  يل  حضتا  ام 

؟ 13- ةعدب ىزعلا  يف  نوعمتجم  مهو  سانلا  ةظعوم  له 

-14. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-15 (( نيعشاخلا ىلع  الإ  ٌةريبكل  اهنإو  ةالصلاو  ربصلاب  اونيعتساو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16. هللا ريغب  ةناعتسالا  مكح  نايبو  نيعشاخلا ))  ىلع  الإ  ٌةريبكل  اهنإو  ةالصلاو  ربصلاب  اونيعتساو  ةيآلا ((  دئاوف 

-17. ربصلا عاونأ  ركذو  ربصلا ، ةليضف  نايب 

-18 (( نيعشاخلا ىلع  الإ  ٌةريبكل  اهنإو  ةالصلاو  ربصلاب  اونيعتساو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
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انايحأ19- هللا  رادقأ  ىلع  ربصلا 

ةسرامم20- وأ  اظفح  وأ  امهف 

-21. ةلفانلاو ةضورفملا  ةالصلا  ةالصلاو ))  ربصلاب  اونيعتساو  ىلاعت (( : هلوق  يف  لخدي  له 

؟ 22- امهنيب قرفلا  امف  ربصلا  ىلع  ينعأ  مهللا  لوقت : نأ  باوصلا  نأ  تركذف  نيرباصلا  نم  ينلعجا  مهللاب  ءاعدلا  زوجي  له  تلئس 

؟ 23- اقلطم بئات  هنأ  هيلع  قلطي  له  ضعب  نود  بونذلا  ضعب  نم  بات  نم 

هلصأ24- نم  جرخي  ريبكلا  ظفل  نأ  ةيآلا  هذه  نم  مهفي  له  نيعشاخلا ))  ىلع  الإ  ٌةريبكل  اهنإو  ةالصلاو  ربصلاب  اونيعتساو  ىلاعت (( : هلوق  يف 

07a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.77  ) ( ةغرفم  )  ( 1162  )  ( 430  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- امهنيب قرفلا  امف  ربصلا  ىلع  ينعأ  مهللا  لوقت : نأ  باوصلا  نأ  تركذف  نيرباصلا  نم  ينلعجا  مهللاب  ءاعدلا  زوجي  له  تلئس 

؟ 2- اقلطم بئات  هنأ  هيلع  قلطي  له  ضعب  نود  بونذلا  ضعب  نم  بات  نم 

؟ 3- هلصأ نم  جرخي  ريبكلا  ظفل  نأ  ةيآلا  هذه  نم  مهفي  له  نيعشاخلا ))  ىلع  الإ  ٌةريبكل  اهنإو  ةالصلاو  ربصلاب  اونيعتساو  ىلاعت (( : هلوق  يف 

-4. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

ريسفتلا5- سرد  ةيادب 

-6 (( نوعجار هيلإ  مهنأو  مهبر  اوقالم  مهنأ  نونظي  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( نوعجار هيلإ  مهنأو  مهبر  اوقالم  مهنأ  نونظي  نيذلا  ةيألا ((  دئاوف 

ىلص8- دمحم  ةمأ  ةليـضفأ  نايبو  نيملاعلا ))  ىلع  مكتلـضف  ينأو  مكيلع  تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارـسإ  ينب  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ليئارسإ ينب  ىلع  ملسو  هيلع  هللا 

-9 (( نيملاعلا ىلع  مكتلضف  ينأو  مكيلع  تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارسإ  ينب  اي  ةيألا ((  دئاوف 

-10 (( لبقي الو  يف ((  ةءارقلا  هجوأ  ركذو  ٌةعافش ))  اهنم  لبقي  الو  ًائيش  ٍسفن  نع  ٌسفن  يزجت  ًاموي ال  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

دري11- نم  ىلع  مزاللا  نمف  سانلا ، ضعب  هب  كسمتو  نيدلا  يف  اعدب  عرـش  سانلا  ضعبف  هيف ، ةدـئافلا  مدـعل  بسي  الو  نعلي  تيملا ال  نإ  انلق 
؟  هجو هل  لهف  هلمع  ءوسل  هنعلي  دقو  لجرلا  اذه  يف  ملكتي  نأ  ةعدتبملا  ىلع 

؟ 12- نيعملا نعل  زوجي  له 

؟ 13- مكيأر امف  انيع  مهنعلنف  انيع  مهرفك  ىلع  انمكح  اذإف  ةدحالملاو  ةفسالفلا  ةالغك  نيعملا  رفك  نم  عنتمن  لهف  نيعملا  نعل  نم  انعنتما  اذإ 

-14. نآرقلا يف  خسنلا  لوح  لاؤس 

-15. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-16 (( نورصني مه  الو  لدع  اهنم  ذخؤي  الو  ٌةعافش  اهنم  لبقي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-17 (( نورصني مه  الو  لدع  اهنم  ذخؤي  الو  ٌةعافش  اهنم  لبقي  الو  ًائيش  ٍسفن  نع  ٌسفن  يزجت  ًاموي ال  اوقتاو  ةيآلا ((  دئاوف 

07b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( ةغرفم  )  ( 1116  )  ( 431  ) 

 :- تايوتحملا  
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ىلع1- مالكلاو  نورـصني ))  مه  الو  لدع  اهنم  ذـخؤي  الو  ٌةعافـش  اهنم  لبقي  الو  ًائيـش  ٍسفن  نع  ٌسفن  يزجت  ًاموي ال  اوقتاو  ةـيألا ((  دـئاوف  ةـمتت 
. كلذ يف  سانلا  لاوقأو  ةريبكلا  بحاص  ةعافشلا  لانت  لهو  اهعاونأو  ةعافشلا 

ىسوم2- ةصق  ركذو  مكءاسن ))....  نويحتـسيو  مكءانبأ  نوحبذي  باذعلا  ءوس  مكنوموسي  نوعرف  لآ  نم  مكانيجن  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
نوعرف لآ  عم 

-3 (( ميظع مكبر  نم  ءالب  مكلذ  يفو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

؟ 4- يماهلإلا يحولا  ىنعم  ام 

؟ 5- ارفاك تام  دقو  بلاط  يبأ  همعل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةعافشو  نيعفاشلا ))  ةعافش  مهعفنت  الو  ىلاعت (( : هلوق  نيب  عمجلا  فيك 

؟ 6- ميلا يف  هيمرت  مث  هعضرت  نأ  ىسوم  مأل  هللا  ىحوأ  فيك 

دوحجلا7- مال  لوح  يوحن  لاؤس 

؟ 8- امولع اوطعي  ملو  اموهف  اوطعأو  ءاكز  اوتؤي  ملو  ءاكذ  اوتأ  ةفسالفلا : يف  ةيميت  نبا  لوق  ىنعم  ام 

-9 (( ٌميظع مكبر  نم  ٌءالب  مكلذ  يفو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-10 (( ٌميظع مكبر  نم  ٌءالب  مكلذ  يفو  مكءاسن  نويحتسيو  مكءانبأ  نوحبذي  باذعلا  ءوس  مكنوموسي  نوعرف  لآ  نم  مكانيجن  ذإو  ةيألا ((  دئاوف 

-11 (( نورظنت متنأو  نوعرف  لآ  انقرغأو  مكانيجنأف  رحبلا  مكب  انقرف  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( نورظنت متنأو  نوعرف  لآ  انقرغأو  مكانيجنأف  رحبلا  مكب  انقرف  ذإو  ةيألا ((  دئاوف 

08a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.89  ) ( ةغرفم  )  ( 1066  )  ( 485  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نورظنت متنأو  نوعرف  لآ  انقرغأو  مكانيجنأف  رحبلا  مكب  انقرف  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-2 . ظفللا لامتحا  مث  نييعتلا  مث  ببسلا  مث  ةينلا  بتارم : ةعبرأ  ىلإ  اهيف  عجري  ناميألا  ةلأسم :

-3. ةرقبلا ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-4 (( نوملاظ متنأو  هدعب  نم  لجعلا  متذختا  مث  ًةليل  نيعبرأ  ىسوم  اندعاو  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( نوركشت مكلعل  كلذ  دعب  نم  مكنع  انوفع  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( نوملاظ متنأو  هدعب  نم  لجعلا  متذختا  مث  ًةليل  نيعبرأ  ىسوم  اندعاو  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-7. لهجلاب رذعلا  ةلأسم :

-8 (( نوركشت مكلعل  كلذ  دعب  نم  مكنع  انوفع  مث  ةيآلا ((  دئاوف 

-9 (( نودتهت مكلعل  ناقرفلاو  باتكلا  ىسوم  انيتآ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

08b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.77  ) ( ةغرفم  )  ( 1063  )  ( 400  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نودتهت مكلعل  ناقرفلاو  باتكلا  ىسوم  انيتآ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( نودتهت مكلعل  ناقرفلاو  باتكلا  ىسوم  انيتآ  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 
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-3 (( مكسفنأ اولتقاف  مكئراب  ىلإ  اوبوتف  لجعلا  مكذاختاب  مكسفنأ  متملظ  مكنإ  موق  اي  هموقل  ىسوم  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- ضعبلا مهضعبل  ليئارسإ  ينب  لتق  عقو  فيك 

-5 (( ميحرلا باوتلا  وه  هنإ  مكيلع  باتف  مكئراب  دنع  مكل  ٌريخ  مكلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 6- حور هل  تناك  له  ليئارسإ  ونب  هتدبع  يذلا  لجعلا 

؟ )).. 7- مكيلع باتف   .... مكئراب ىلإ  اوبوتف  ىلاعت (( : هلوق  لوح  لاؤس 

مأ ال.8- ديبأتلا  ديفت  لهو  نل "  يناعم "  ركذ  عم  ةرهج ))  هللا  ىرن  ىتح  كل  نمؤن  نل  ىسوم  اي  متلق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

09a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 1145  )  ( 448  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نورظنت متنأو  ةقعاصلا  مكتذخأف  ةرهج  هللا  ىرن  ىتح  كل  نمؤن  نل  ىسوم  اي  متلق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( نوركشت مكلعل  مكتوم  دعب  نم  مكانثعب  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مكلعل3- مكتوم  دـعب  نم  مكانثعب  مث  ىلاعت (( : هلوق  يف  انه  لاقي  باوجلا  سفن  نيتنثا ))  انتييحأو  نيتنثا  انتمأ  اـنبر  اولاـق  ىلاـعت (( : هلوق  يف 
؟ ))  نوركشت

-4. ةاروتلا يه  نآرقلا  دعب  باتك  لضفأ  نأ  نايبو  نودتهت ،))  مكلعل  ناقرفلاو  باتكلا  ىسوم  انيتآ  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

دنع5- مكل  ٌريخ  مكلذ  مكـسفنأ  اولتقاف  مكئراب  ىلإ  اوبوتف  لجعلا  مكذاختاب  مكـسفنأ  متملظ  مكنإ  موق  اي  هموقل  ىـسوم  لاق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 
. هللا ىلإ  ةوعدلا  بيلاسأ  نايبو  ميحرلا ،))  باوتلا  وه  هنإ  مكيلع  باتف  مكئراب 

؟ 6- هيف حور  هنأ ال  متلق  فيكف  راوخ ))  هل  ادسج  لجعلا (( : فصو  يف  ىلاعت  هلوق  يف 

مكل7- ٌريخ  مكلذ  مكـسفنأ  اولتقاف  مكئراب  ىلإ  اوبوتف  لجعلا  مكذاختاب  مكـسفنأ  متملظ  مكنإ  موق  اي  هموقل  ىـسوم  لاق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
 (( ميحرلا باوتلا  وه  هنإ  مكيلع  باتف  مكئراب  دنع 

-8 (( مكئراب و ((  متذختاب ))  يف ((  ةيئآرقلا  هجوأ  ركذ 

-9 (( نورظنت متنأو  ةقعاصلا  مكتذخأف  ةرهج  هللا  ىرن  ىتح  كل  نمؤن  نل  ىسوم  اي  متلق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-10 (( نوركشت مكلعل  مكتوم  دعب  نم  مكانثعب  مث  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( ىولسلاو نملا  مكيلع  انلزنأو  مامغلا  مكيلع  انللظو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12. تايآلا نم  هريسفت  قبس  ام  ةعجارمو  ةشقانم 

-13 ( نملا نم  ةأمكلا  ثيدح (  حرشو  ىولسلاو ))  نملا  مكيلع  انلزنأو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 14- اهسفن ةمألا  لتق  عيرشت  يف  ةمكحلا  نم  له  مكسفنأ ))  اولتقاف  ىلاعت (( : هلوق  يف 

-15 (( مكانقزر ام  تابيط  نم  اولك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

09b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 1087  )  ( 352  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوملظي مهسفنأ  اوناك  نك  ـ لو انوملظ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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-2 (( ًادجس بابلا  اولخداو  ًادغر  متئش  ثيح  اهنم  اولكف  ةيرقلا  هذ  اولخدا هـ انلق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نينسحملا ديزنسو  مكاياطخ  مكل  رفغن  ٌةطح  اولوقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( مهل ليق  يذلا  ريغ  ًالوق  اوملظ  نيذلا  لدبف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( نوملظي مهسفنأ  اوناك  نك  ـ لو انوملظ  امو  مكانقزر  ام  تابيط  نم  اولك  ىولسلاو  نملا  مكيلع  انلزنأو  مامغلا  مكيلع  انللظو  ةيآلا ((  دئاوف 

ديزنـسو6- مكاياطخ  مكل  رفغن  ٌةـطح  اولوقو  ًادجـس  بابلا  اولخداو  ًادـغر  متئـش  ثيح  اهنم  اولكف  ةـيرقلا  هذ  اولخدا هـ اـنلق  ذإو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نينسحملا

-7 (( مهل ليق  يذلا  ريغ  ًالوق  اوملظ  نيذلا  لدبف  ةيآلا ((  دئاوف 

-8 (( نوقسفي اوناك  امب  ءامسلا  نم  ًازجر  اوملظ  نيذلا  ىلع  انلزنأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

10a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 1141  )  ( 399  ) 

 :- تايوتحملا  

مهبرشم1- ٍسانأ  لك  ملع  دق  ًانيع  ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  انلقف  هموقل  ىسوم  ىقستسا  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
((

-2 (( نيدسفم ضرألا  يف  اوثعت  الو  هللا  قزر  نم  اوبرشاو  اولك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهموفو3- اهئآثقو  اهلقب  نم  ضرألا  تبنت  امم  انل  جرخي  كبر  انل  عداف  ٍدـحاو  ٍماعط  ىلع  ربصن  نل  ىـسوم  اـي  متلق  ذإو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( اهلصبو اهسدعو 

-4 (( متلأس ام  مكل  نإف  ًارصم  اوطبها  ٌريخ  وه  يذلاب  ىندأ  وه  يذلا  نولدبتستأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 5- ىسوم مهلاؤس  لبق  الوأ  مهدنع  ءاثقلاو  لصبلاو  موثلاو  لقبلا  تناك  له 

؟ )) 6- اهموفو اهئآثقو  اهلقب  نم  ىلاعت (( : هلوق  لوح  لاؤس 

-7 (( ةنكسملاو ةلذلا  مهيلع  تبرضو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لبحب8- الإ  اوفقث  ام  نيأ  ةلذلا  مهيلع  تبرض  نارمع (( :  لآ  يف  ىلاعت  هلوقو  ةنكـسملاو ))  ةلذلا  مهيلع  تبرـضو  ىلاعت (( :  هلوق  نيب  عمجلا 
. نيملسملا عقاو  عم  رضاحلا  انرصع  يف  دوهيلا  لاح  ركذو  نارمع . لآ  ةيآ  ريسفت  عم  سانلا ))  نم  لبحو  هللا  نم 

-9. دوهيلا ةلذ  ةلثمأ  ركذ 

؟ )) ... 10- اعيمج مكنولتاقي  ال  ىلاعت (( : هلوق  يف  لاؤس 

؟ 11- دوهيلا مأ  نيقفانملا  يف  اعيمج ))...  مكنولتاقي  ال  ىلاعت (( : هلوق  له 

؟ )) 12- ًارصم اوطبها  ىلاعت (( : هلوق  يف  رصمب  دوصقملا  ام 

-13. اهليوأت وأ  ةفصلا  هذهل  مهراكنإ  يف  عدبلا  لهأ  ىلع  درلاو  هلل  بضغلا  ةفص  تابثإو  هللا ،))  نم  ٍبضغب  اوؤآبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14 (( نودتعي اوناكو  اوصع  امب  كلذ  قحلا  ريغب  نييبنلا  نولتقيو  هللا  تايآب  نورفكي  اوناك  مهنأب  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 (( نييبنلا نولتقيو  ىلاعت (( : هلوق  يفو  ةلذلا ))  مهيلع  تبرضو  ىلاعت (( : هلوق  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذ 

-16 (( نودتعي اوناكو  اوصع  امب  كلذ  قحلا  ريغب  نييبنلا  نولتقيو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت  ةمتت 

10b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 1084  )  ( 432  ) 
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 :- تايوتحملا  

؟ 1- اذه يف  لخاد  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبن  له  نييبنلا ))  نولتقيو  ىلاعت (( : هلوق  يف 

فرط2- نم  ةمومسملا  ةلكألا  نم  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ةافو  ببـس  يفانت  لهو  سانلا ))  نم  كمـصعي  هللاو  ىلاعت (( : هلوق  ىنعم  ام 
؟  دوهيلا

-3. ناودعلاو ةيصعملا  نيب  قرفلاو  نودتعي ، ))  اوناكو  اوصع  امب  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( مهبرشم ٍسانأ  لك  ملع  دق  ًانيع  ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  انلقف  هموقل  ىسوم  ىقستسا  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-5 (( نيدسفم ضرألا  يف  اوثعت  الو  هللا  قزر  نم  اوبرشاو  اولك  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 6- ىولسلاو نملا  نم  نوكي  اوبرشاو ))  اولك  ليئارسإ (( : ينبل  ىلاعت  هلوق 

؟ )) 7- هموقل ىسوم  ىقستسا  ذإو  ىلاعت (( : هلوق  يف  لاؤس 

اهـسدعو8- اهموفو  اهئآثقو  اهلقب  نم  ضرألا  تبنت  امم  انل  جرخي  كبر  انل  عداف  ٍدـحاو  ٍماعط  ىلع  ربصن  نل  ىـسوم  اـي  متلق  ذإو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( متلأس ام  مكل  نإف  ًارصم  اوطبها  ٌريخ  وه  يذلاب  ىندأ  وه  يذلا  نولدبتستأ  لاق  اهلصبو 

عرولاو9- دهزلا  نيب  قرفلا  نايبو  دهزلا ؟  ىنعم  ام 

اهسدعو10- اهموفو  اهئآثقو  اهلقب  نم  ضرألا  تبنت  امم  انل  جرخي  كبر  انل  عداف  ٍدحاو  ٍماعط  ىلع  ربصن  نل  ىسوم  اي  متلق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
 (( متلأس ام  مكل  نإف  ًارصم  اوطبها  ٌريخ  وه  يذلاب  ىندأ  وه  يذلا  نولدبتستأ  لاق  اهلصبو 

وه11- يذلاب  ىندأ  وه  يذلا  نولدبتستأ  لاق  اهلصبو  اهـسدعو  اهموفو  اهئآثقو  اهلقب  نم  ضرألا  تبنت  امم  انل  جرخي  كبر  انل  عداف  ىلاعت (( : هلوق 
؟  هيلع هللا  لأسي  الف  ريقح  ءيش  اذه  لاقي  له  متلأس ))  ام  مكل  نإف  ًارصم  اوطبها  ٌريخ 

؟ )) 12- متلأس ام  مكل  نإف  ًارصم  اوطبها  ٌريخ  وه  يذلاب  ىندأ  وه  يذلا  نولدبتستأ  لاق  ىلاعت (( : هلوق  لوح  لاؤس 

-13 (( ةنكسملاو ةلذلا  مهيلع  تبرضو  ةيآلا ((  دئاوف 

-14 (( نودتعي اوناكو  اوصع  امب  كلذ  قحلا  ريغب  نييبنلا  نولتقيو  هللا  تايآب  نورفكي  اوناك  مهنأب  كلذ  هللا  نم  ٍبضغب  اوؤآبو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 15- عقي فيكو  فارسإلا  ىنعم  ام 

؟ 16- ةيصعملاو وتعلا  نيب  قرفلا  ام 

؟ 17- همساب هودان  ذإ  مالسلا  هيلع  ىسوم  مهيبن  عم  ليئارسإ  ينب  بدأ  ءوس  ىسوم ))  اي  متلق  ذإو  ةيآلا ((  نم  ةدئاف  ذخؤي  له 

؟ 18- مهودعو هودع  ىلع  هلسر  هللا  رصني  مل  فيك  نييبنلا ))  نولتقيو  ىلاعت (( : هلوق  يف 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

11a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( ةغرفم  )  ( 793  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

مهبر1- دنع  مهرجأ  مهلف  ًاحلاص  لمعو  رخآلا  مويلاو  هللاب  نمآ  نم  نيئباصلاو  ىراصنلاو  اوداه  نيذـلاو  اونمآ  نيذـلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. اهلبق امل  ةيآلا  هذه  ةبسانمو  نونزحي ))  مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الو 

ةـصاخ2- هذه  لهف  رخآلا ))  مويلاو  هللاب  نمآ  نم  هلوقف ((  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحم  ةمأ  هذـه  اونمآ ))  نيذـلا  نإ  ةـيآلا ((  يف  انلق  امدـنع 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ةمأ  اهيف  ةلخاد  مأ  طقف  نيئباصلاو  ىراصنلاو  دوهيلا  ةثالثلا  فانصألاب 

؟ 3- سوجملا مه  نيئباصلا  يف  ليق  له 

؟ )) 4- رخآلا مويلاو  هللاب  نمآ  نم  نيئباصلاو  ىراصنلاو  اوداه  نيذلاو  اونمآ  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

-5. مغلاو مهلا  نيبو  نزحلاو ، فوخلا  نيب  قرفلاو  نونزحي ،))  مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الو  مهبر  دنع  مهرجأ  مهلف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-6 (( نوقتت مكلعل  هيف  ام  اوركذاو  ٍةوقب  مكانيتآ  ام  اوذخ  روطلا  مكقوف  انعفرو  مكقاثيم  انذخأ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( نيرساخلا نم  متنكل  هتمحرو  مكيلع  هللا  لضف  الولف  كلذ  دعب  نم  متيلوت  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نيئساخ ًةدرق  اونوك  مهل  انلقف  تبسلا  يف  مكنم  اودتعا  نيذلا  متملع  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 92نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
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سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12851
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
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0

تاءاتفتسإ
0

11b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.73  ) ( ةغرفم  )  ( 720  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. تبسلا باحصأ  ةصق  ركذو  نيئساخ ))  ًةدرق  اونوك  مهل  انلقف  تبسلا  يف  مكنم  اودتعا  نيذلا  متملع  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ام2- نع  اوتع  املف  هلوق (( :  ىلإ  تبسلا ))  يف  نودعي  ذإ  رحبلا  ةرضاح  تناك  يتلا  ةيرقلا  نع  مهلأسو  فارعألا (( :  يف  ىلاعت  هلوق  ريسفت 
 (( نيئساخ ةدرق  اونوك  مهل  انلق  هنع  اوهن 

؟ )) 3- تبسلا يف  مكنم  اودتعا  نيذلا  متملع  دقلو  ىلاعت (( : هلوق  لوح  لاؤس 

؟ )) 4- سيئب باذعب  اوملظ  نيذلا  انذخأو  ءوسلا  نع  نوهني  نيذلا  انيجنأ  ىلاعت (( : هلوق  يف  نيتكاسلاب  هللا  لعف  اذام 

؟ 5- ريزانخو ةدرق  مهبلق  وه  سيئب ))  باذعب  اوملظ  نيذلا  انذخأو  ىلاعت (( : هلوق  يف  له 

املف6- نوقـسفي . اوناك  امب  سيئب  باذعب  اوملظ  نيذـلا  انذـخأو  ىلاعت (( : هلوق  يف  نولخدـي  ركنملا  راكنإ  نع  ليئارـسإ  ينب  نم  نوتكاسلا  له 
؟ ))  نيئساخ ةدرق  اونوك  مهل  انلق  هنع  اوهن  ام  نع  اوتع 

-7. رييغتلاو رمألاو  غيلبتلا  ةثالث : يهو  ركنملا  راكنإ  بتارم  ركذو  ةردقلا . عم  ركنملا  راكنإ  بوجو 

12a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.86  ) ( ةغرفم  )  ( 725  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. تبسلا باحصأ  ةصق  يف  ةرقبلا  ةروس  نم  تايآلا  ريسفت  نم  قبس  ام  ةعجارمو  ةشقانم 

-2 (( اهفلخ امو  اهيدي  نيب  امل  ًالاكن  اهانلعجف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مهب3- تلزن  الـصأ  ةـبوقعلا  نكلو  ةـبوقعلا  اوركذـت  ةيـصعمب  اومه  اذإ  يأ  اهفلخ ))  امو  اهيدـي  نيب  امل  ًالاكن  اهانلعجف  ىلاـعت (( :  هلوق  يف  متلق 
؟  اوظعتي فيكف  اوتام  دقو  ةدرق  اولوحو 

؟ )) 4- اهفلخ امو  اهيدي  نيب  امل  ًالاكن  اهانلعجف  ىلاعت (( :  هلوق  يف  دئاعلا  وه  ام 

رومأ5- اهنإ  لاقي  الو  نحمو  لزـالز  تلـصح  اذإ  هللاـب  مهريكذـتو  ساـنلا  فيوخت  ىلع  مـالكلاو  نيقتملل ))  ًةـظعومو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ةيعيبط

-6 (( ًاوزه انذختتأ  اولاق  ًةرقب  اوحبذت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  هموقل  ىسوم  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

فيكف7- ةـيرقلا  ىلع  دوعي  اهانلعجف  يف  ريمـضلا  ناك  اذإ  نيقتملل ))  ةـظعومو  اهفلخ  امو  اهيدـي  نيب  امل  ًالاكن  اهانلعجف  ىلاـعت (( :  هلوق  يف 
؟  ةظعوملا يه  ويرقلا  نوكت 

-8 (( ًةرقب اوحبذت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  هموقل  ىسوم  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

12b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.86  ) ( ةغرفم  )  ( 688  )  ( 165  ) 

 :- تايوتحملا  
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13109

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
1برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
1ايسور

 :- تايوتحملا  

-1 (( ًةرقب اوحبذت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  هموقل  ىسوم  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( اوزه انذختتأ  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نيلهاجلا نم  نوكأ  نأ  هللاب  ذوعأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- نيلهاجلا نم  لاق  امنإو  نيئزهتسملا  نم  نوكأ  نأ  ىسوم  لقي  مل  اذامل 

ةرم5- وه  مأ  ةرم  نم  هوذختا  مك  مهيلح ))  نم  هدعب  نم  ىـسوم  موق  ذختاو  ىلاعت (( :  هللا  لاق  نكلو  لعفلاب  رارمتـسالا  ىنعمب  ذاختالا  متلق 
؟  طقف ةدحاو 

-6 (( ةرقب اوحبذت  نأ  مكرمأي  هللا  نإ  يفو ((  اوزه ))  يف ((  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  اوزه ؟ "  ةملك "  قطنت  فيك 

-7 (( نيلهاجلا نم  نوكأ  نأ  هللاب  ذوعأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-8 (( يه ام  انل  نيبي  كبر  انل  عدا  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ٌفوخ9- الو  مهبر  دنع  مهرجأ  مهلف  ًاحلاص  لمعو  رخآلا  مويلاو  هللاب  نمآ  نم  نيئباصلاو  ىراصنلاو  اوداه  نيذلاو  اونمآ  نيذـلا  نإ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نونزحي مه  الو  مهيلع 

-10 (( نوقتت مكلعل  هيف  ام  اوركذاو  ٍةوقب  مكانيتآ  ام  اوذخ  روطلا  مكقوف  انعفرو  مكقاثيم  انذخأ  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( نيرساخلا نم  متنكل  هتمحرو  مكيلع  هللا  لضف  الولف  كلذ  دعب  نم  متيلوت  مث  ةيآلا ((  دئاوف 

13a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.82  ) ( ةغرفم  )  ( 697  )  ( 187  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( يه ام  انل  نيبي  كبر  انل  عدا  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( نورمؤت ام  اولعفاف  كلذ  نيب  ٌناوع  ٌركب  الو  ٌضراف  ٌةرقب ال  اهنإ  لوقي  هنإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نورمؤت ام  اولعفاف  ىلاعت (( :  هلوقب  قلعتت  ةيوغل  ةدئاف 

-4 (( نيرظانلا رست  اهنول  ٌع  ـ قاف ءارفص  ٌةرقب  اهنإ  لوقي  هنإ  لاق  اهنول  ام  انل  نيبي  كبر  انل  عدا  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( نودتهمل هللا  ءاش  نإ  انإو  انيلع  هباشت  رقبلا  نإ  يه  ام  انل  نيبي  كبر  انل  عدا  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يتلا6- ةيليئارسإلا  ةياورلا  ركذو  اهيف ))  ةيش  ٌةملسم ال  ثرحلا  يقست  الو  ضرألا  ريثت  ٌلولذ  ٌةرقب ال  اهنإ  لوقي  هنإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
. اهركذ نم  ةدئاف  هنأ ال  نايبو  انه  تدرو 

-7 (( نولعفي اوداك  امو  اهوحبذف  قحلاب  تئج  نآلا  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

13b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.79  ) ( ةغرفم  )  ( 695  )  ( 171  ) 

 :- تايوتحملا  

قبس1- ام  ةعجارمو  ةشقانم 

يفن2- اهتابثإو  تابثإ  اهيفن  نأ  داك  يف  ةاحنلا  ضعب  لوق  أطخ  نايبو  ةيآلا ، بارعإ  عم  نولعفي ))  اوداك  امو  اهوحبذف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ملـسو3- هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نأ  رمع  ثيدح  يف  داك  ىنعمو  يفن ؟  اهتابثإو  تابثإ  اهيفن  نأ  داك  يف  مهلوق  يف  ةاحنلا  ضعب  دنتـسا  امب 
برغت سمشلا  تداك  ىتح  رصعلا  تيلص  ام  هللاو  لاق :
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1ايسور
11ةيدوعسلا

41اكيرمأ
A11

ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613

-4 (( اهيف متأراداف  ًاسفن  متلتق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 5- اهنم صلختلا  لجأل  تناك  له  ةرقبلا  لوح  ىسوم  مهيبنل  ليئارسإ  ينب  ةلئسأ 

لاؤس6-

؟ 7- سلاجم ةدع  يف  مأ  دحاو  سلجم  يف  تناك  له  ةرقبلا  لوح  ىسوم  مهيبنل  ليئارسإ  ينب  ةلئسأ 

-8 (( نومتكت متنك  ام  ٌجرخم  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( نيرساخلا نم  متنكل  هتمحرو  مكيلع  هللا  لضف  الولف  ةيآلا ((  دئاوف 

-10 (( نيئساخ ًةدرق  اونوك  مهل  انلقف  تبسلا  يف  مكنم  اودتعا  نيذلا  متملع  دقلو  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( نيقتملل ةظعومو  اهفلخ  امو  اهيدي  نيب  امل  ًالاكن  اهانلعجف  ةيآلا ((  دئاوف 

14a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 697  )  ( 189  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نولمعت متنك  ام  جرخم  وهو  اهيف  متأراداف  ًاسفن  متلتق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 2- ةصقلا لبق  ببسلا  ركذ  ريخأت  ةدئاف  ام 

-3 (( نولقعت مكلعل  هتايآ  مكيريو  ىتوملا  هللا  ييحي  كلذك  اهضعبب  هوبرضا  انلقف  ةيآلا ((  دئاوف 

ققـشي4- امل  اهنم  نإو  راهنألا  هنم  رجفتي  امل  ةراجحلا  نم  نإو  ةوسق  دـشأ  وأ  ةراجحلاك  يهف  كلذ  دـعب  نم  مكبولق  تسق  مث  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نولمعت امع  لفاغب  هللا  امو  هللا  ةيشخ  نم  طبهي  امل  اهنم  نإو  ءاملا  هنم  جرخيف 

ةيبلسلا5- تافصلا  ىلع  مالكلا  نولمعت ))  امع  لفاغب  هللا  امو  ةيآلا ((  دئاوف 

امل6- اهنم  نإو  راهنألا  هنم  رجفتي  امل  ةراـجحلا  نم  نإو  ةوسق  دـشأ  وأ  ةراـجحلاك  يهف  كـلذ  دـعب  نم  مكبولق  تسق  مث  ةـيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
 (( نولمعت امع  لفاغب  هللا  امو  هللا  ةيشخ  نم  طبهي  امل  اهنم  نإو  ءاملا  هنم  جرخيف  ققشي 

-7 (( هللا مالك  نوعمسي  مهنم  ٌقيرف  ناك  دقو  مكل  اونمؤي  نأ  نوعمطتفأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يونعم8- فيرحتو  يظفل  فيرحت  امهو  هعاونأ  نايبو  فيرحتلا  فيرعتو  نوملعي ))  مهو  هولقع  ام  دـعب  نم  هنوفرحي  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. كلذ ىلع  ةلثمألا  ركذو 

-9 (( نوملعي مهو  هولقع  ام  دعب  نم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

دنع10- هب  مكوجآحيل  مكيلع  هللا  حـتف  امب  مهنوثدـحتأ  اولاق  ٍضعب  ىلإ  مهـضعب  الخ  اذإو  انمآ  اولاق  اونمآ  نيذـلا  اوقل  اذإو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نولقعت الفأ  مكبر 

-11 (( نونلعي امو  نورسي  ام  ملعي  هللا  نأ  نوملعي  الوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يّمألا12- فيرعتو  نونظي ))  الإ  مه  نإو  ينامأ  الإ  باتكلا  نوملعي  نويمأ ال  مهنمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مالكلاو13- نوملعي ))  مهو  هولقع  ام  دـعب  نم  هنوفرحي  مث  هللا  مالك  نوعمـسي  مهنم  ٌقيرف  ناـك  دـقو  مكل  اونمؤي  نأ  نوعمطتفأ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
ةيتاذلاو ةيلعفلا  تافصلا  ىلع 

هسفنب14- مئاقلا  ىنعملا  وه  هللا  مالك  نأب  نيلئاقلا  ةرعاشألا  ىلع  درلا 

14b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 700  )  ( 194  ) 
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 :- تايوتحملا  

؟ 1- مهتغل يف  سانلا  اهلمعتسي  يتلا  فورحلا  يه  اهب  هللا  قطن  يتلا  فورحلا  له  ةيدقع : ةلأسم  ركذ 

-2 (( نوملعي مهو  هولقع  ام  دعب  نم  هنوفرحي  مث  هللا  مالك  نوعمسي  مهنم  ٌقيرف  ناك  دقو  مكل  اونمؤي  نأ  نوعمطتفأ  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-3 (( نونلعي امو  نورسي  ام  ملعي  هللا  نأ  نوملعي  الوأ  ةيآلا ((  دئاوف 

الفأ4- مكبر  دنع  هب  مكوجآحيل  مكيلع  هللا  حـتف  امب  مهنوثدـحتأ  اولاق  ٍضعب  ىلإ  مهـضعب  الخ  اذإو  انمآ  اولاق  اونمآ  نيذـلا  اوقل  اذإو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نولقعت

؟ 5- ملع نع  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انلوسرب  دوهيلا  رفك  نأ  ةيآلا  نم  ةدئاف  ذخؤي  له 

؟ 6- دوهيلا مالك  نم  ةدئاف  ذخأن  فيك  مكبر ))  دنع  هب  مكوجآحيل  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

هيلع7- هللا  ىلـص  دـمحم  انيبنل  ةبـسنلاب  يمألا  فصو  نأ  نايب  نونظي ))  الإ  مه  نإو  ينامأ  الإ  باتكلا  نوملعي  ـال  نويمأ  مهنمو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
. لامك فصو  ملسو 

؟ 8- ةينظ داحآلا  ثيداحألا  لهو  ةينظ ، ثيداحألا  ضعب  يفف  ديفم  نظلاب  مكحلا 

؟ 9- ةيويندلاو ةينيدلا  رومألا  عيمج  يف  مأ  ةيعرشلا  رومألا  يف  نوملعت ))  متنك ال  نإ  ركذلا  لهأ  اولأسف  ةيآلاب ((  لالدتسالا 

؟ 10- ةيويندلا رومألا  يف  ملعلا  لهأ  لاؤس  لهو  ربزلاو ))  تانيبلاب  ىلاعت (( :  هلوق  قلعتم  ام 

؟ 11- ادلقمو ادهتجم  صخشلا  نوكي  لهو  ديلقتلاو ، داهتجالا  نيب  قرفلا  ام 

؟ 12- هجولا اذه  يف  دوهيلل  اهباشم  نوكي  هب  المعو  ربدتب  نآرقلا  ةءارق  درجم  ىلع  رصتقي  يذلا  ناسنإلا  نأ  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

؟ 13- هبارعإ امو  ملعلا ،  نم  ةءارقلا  يه  ينامألا  له  ينامأ ))  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-14 (( ًاليلق ًانمث  هب  اورتشيل  هللا  دنع  نم  اذ  نولوقي هـ مث  مهيديأب  باتكلا  نوبتكي  نيذلل  ٌليوف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 (( نوبسكي امم  مهل  ٌليوو  مهيديأ  تبتك  امم  مهل  ٌليوف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 16- لاملا لمشي  له  ًاليلق ))  ًانمث  هب  اورتشيل  ىلاعت (( :  هلوق 

؟ 17- فيعضلاو ليلقلا  نيب  قرفلا  ام 

؟ 18- مهيلع باوجلا  فيكف  هدبع )  ىلع  هتمعن  رثأ  ىري  نأ  بحي  هللا  نإ  ثيدحب (  نولدتسي  ايندلا  لهأ  نم  ىنغلاو  فرتلا  لهأ  نم  ريثكلا  نآلا 

؟ )) 19- ايندلا نم  كبيصن  ىسنت  الو  ىلاعت ((  هلوقب  نآرقلا  نم  لدتسي  مهضعبو 

-20 (( ًةدودعم ًامايأ  الإ  رانلا  انسمت  نل  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مهل21- ٌليوو  مهيديأ  تبتك  امم  مهل  ٌليوف  ًاليلق  ًانمث  هب  اورتشيل  هللا  دنع  نم  اذ  نولوقي هـ مث  مهيديأب  باتكلا  نوبتكي  نيذلل  ٌليوف  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نوبسكي امم 

-22 (( ًةدودعم ًامايأ  الإ  رانلا  انسمت  نل  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

15a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 697  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوملعت ام ال  هللا  ىلع  نولوقت  مأ  هدهع  هللا  فلخي  نلف  ًادهع  هللا  دنع  متذختأ  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( هتئيطخ يف ((  ةءارقلا  هجوأ  ركذو  هتئ ))  ـ يطخ هب  تطاحأو  ًةئيس  بسك  نم  ىلب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهبارعإو3- نودلاخ ))  اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئلوأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

حلاصلا4- لمعلا  لوبق  طورش  ركذو  نودلاخ ))  اهيف  مه  ةنجلا  باحصأ  كئ  ـ لوأ تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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؟ 5- ىنفت رانلا  نأب  لاق  نم  ىلع  لوقن  اذام 

؟ 6- رانلا ءانف  رصح  ىلع  ليلد  هيف  لهف  ةدودعم ،  نينس  يأ  افاقحأ ))  اهيف  نيثبال  ىلاعت (( :  هلوق  يف  باطخلا  نب  رمع  لاق 

-7 (( نيكاسملاو ىماتيلاو  ىبرقلا  يذو  ًاناسحإ  نيدلاولابو  هللا  الإ  نودبعت  ليئارسإ ال  ينب  قاثيم  انذخأ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

تعمتجا8- تقرتفا  اذإو  تقرتفا  تعمتجا  اذإ  يذلا  تاملكلا  نم  نيكاسملاو  ءارقفلا  نأ  نايبو  نيكاسملاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( انسح يف ((  ةءارقلا  هجوأ  ركذو  ًانسح ))  سانلل  اولوقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( ةاكزلا اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

15b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 667  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوضرعم متنأو  مكنم  ًاليلق  الإ  متيلوت  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 2- ضارعإلا وه  يلوتلا  نأ  حيحص  له 

-3 (( نودهشت متنأو  متررقأ  مث  مكرايد  نم  مكسفنأ  نوجرخت  الو  مكءامد  نوكفست  مكقاثيم ال  انذخأ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نيب4- قرفلاو  ناودعلاو ))  مثإلاب  مهيلع  نورهاظت  مهرايد  نم  مكنم  ًاقيرف  نوجرختو  مكـسفنأ  نولتقت  ءالؤ  متنأ هـ مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ناودعلاو ةيصعملا 

نم5- ءازج  امف  ٍضعبب  نورفكتو  باتكلا  ضعبب  نونمؤتفأ  مهجارخإ  مكيلع  ٌمرحم  وهو  مهوداـفت  ىراـسأ  مكوتأـي  نإو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 )) يف ةءارقلا  ركذو  نولمعت ))  امع  ٍلفاغب  هللا  اـمو  باذـعلا  دـشأ  ىلإ  نودري  ةـمايقلا  مويو  ايندـلا  ةاـيحلا  يف  ٌيزخ  ـالإ  مكنم  كـلذ  لـعفي 

ةيعرشلا ماكحألا  يف  صخرلاب  ذخألا  مذو  مهودافت ،)) 

امع6- ٍلفاغب  هللا  امو  باذعلا  دشأ  ىلإ  نودري  ةمايقلا  مويو  ايندـلا  ةايحلا  يف  ٌيزخ  الإ  مكنم  كلذ  لعفي  نم  ءازج  امف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نولمعت

تايآلا7- ريسفت  نم  قبس  ام  ةعجارمو  ةشقانم 

-8 (( نورصني مه  الو  باذعلا  مهنع  ففخي  الف  ةرخآلاب  ايندلا  ةايحلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( نوملعت ام ال  هللا  ىلع  نولوقت  مأ  هدهع  هللا  فلخي  نلف  ًادهع  هللا  دنع  متذختأ  لق  ًةدودعم  ًامايأ  الإ  رانلا  انسمت  نل  اولاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

املكفأ10- سدـقلا  حورب  هاندـيأو  تانيبلا  ميرم  نبا  ىـسيع  انيتآو  لسرلاب  هدـعب  نم  انيفقو  باتكلا  ىـسوم  انيتآ  دـقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نولتقت ًاقيرفو  متبذك  ًاقيرفف  متربكتسا  مكسفنأ  ىوهت  امب ال  ٌلوسر  مكءاج 

16a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 690  )  ( 178  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( سدقلا حورب  هانديأو  تانيبلا  ميرم  نبا  ىـسيع  انيتآو  لسرلاب  هدـعب  نم  انيفقو  باتكلا  ىـسوم  انيتآ  دـقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
. كلذ نم  حجارلا  نايبو  سدقلا  حورب  دارملا  يف  ءاملعلا  لاوقأ  ركذو 

-2 (( متربكتسا مكسفنأ  ىوهت  امب ال  ٌلوسر  مكءاج  املكفأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نولتقت ًاقيرفو  متبذك  ًاقيرفف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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هلتق4- نم  اونكمت  مهـضعبف  لتقلا  فالخب  ءاـيبنألا  عيمجل  دوهيلا  نم  لـصاح  بيذـكتلا  نولتقت ))  اـقيرفو  متبذـك  اـقيرفف  ىلاـعت (( :  هلوق  يف 
ظفللا اذهب  ءاج  اذهلف  مهضعبو ال 

؟ 5- ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبنل  دوهيلا  مسو  سانلا ))  نم  كمصعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  نيب  عمجلا  فيك 

؟ )) 6- نولتقت اقيرفو  متبذك  ىلاعت (( :  هلوق  هيجوت  يف  لاؤس 

؟ 7- ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبنل  دوهيلا  مس  ببس  وه  ام 

-8 (( مهرفكب هللا  مهنعل  لب  ٌفلغ  انبولق  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 9- ناميإلاب مهفصو  مث  الوأ  رفكلاب  مهفصو  وهو  ةيآلا  هذه  يف  دراو  لاكشإ  ىلع  باوجلاو  نونمؤي ))  ام  ًاليلقف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 10- نونمؤي ام  ًاليلقف  ىلاعت (( :  هلوق  هيجوت  يف  لاؤس 

-11 (( مهعم امل  ٌقدصم  هللا  دنع  نم  ٌباتك  مهءاج  املو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( نيرفاكلا ىلع  هللا  ةنعلف  هب  اورفك  اوفرع  ام  مهءاج  املف  اورفك  نيذلا  ىلع  نوحتفتسي  لبق  نم  اوناكو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

16b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.21  ) ( ةغرفم  )  ( 697  )  ( 174  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نورصني مه  الو  باذعلا  مهنع  ففخي  الف  ةرخآلاب  ةرخآلاب  ايندلا  ةايحلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

-2 (( سدقلا حورب  هانديأو  تانيبلا  ميرم  نبا  ىسيع  انيتآو  لسرلاب  هدعب  نم  انيفقو  باتكلا  ىسوم  انيتآ  دقلو  ةيآلا ((  دئاوف 

-3 (( نولتقت ًاقيرفو  متبذك  ًاقيرفف  متربكتسا  مكسفنأ  ىوهت  امب ال  ٌلوسر  مكءاج  املكفأ  ةيآلا ((  دئاوف 

-4 (( نونمؤي ام  ًاليلقف  مهرفكب  هللا  مهنعل  لب  ٌفلغ  انبولق  اولاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

هب5- اورفك  اوفرع  ام  مهءاج  املف  اورفك  نيذلا  ىلع  نوحتفتسي  لبق  نم  اوناكو  مهعم  امل  ٌقدصم  هللا  دنع  نم  ٌباتك  مهءاج  املو  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( نيرفاكلا ىلع  هللا  ةنعلف 

؟ 6- نيعملا نعل  زاوج  ىلع  هلوسرو )  هللا  بحي  هنإ  هونعلت  ال  ثيدحو (  نيرفاكلا ))  ىلع  هللا  ةنعلف  ىلاعت (( :  هلوقب  لدتسا  ملعلا  لهأ  ضعب 

؟ 7- كيلع ماسلا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  اولاق  امل  دوهيلا  نعل  نع  ةشئاع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  يهن  اذامل 

-8 (( هدابع نم  ءاشي  نم  ىلع  هلضف  نم  هللا  لزني  نأ  ًايغب  هللا  لزنأ  امب  اورفكي  نأ  مهسفنأ  هب  اورتشا  امسئب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( ٌنيهم ٌباذع  نيرفاكللو  ٍبضغ  ىلع  ٍبضغب  اوؤآبف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

17a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.13  ) ( ةغرفم  )  ( 717  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( هللا لزنأ  امب  اونمآ  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( مهعم امل  ًاقدصم  قحلا  وهو  هءارو  امب  نورفكيو  انيلع  لزنأ  امب  نمؤن  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ءايبنأ3- يفو ((  مهعم ))  امل  اقدصم  يف ((  ةيئآرق  هجوأ  ركذو  نينمؤم ))  متنك  نإ  لبق  نم  هللا  ءايبنأ  نولتقت  ملف  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
 (( هللا

-4 (( هدابع نم  ءاشي  نم  ىلع  هلضف  نم  هللا  لزني  نأ  ًايغب  هللا  لزنأ  امب  اورفكي  نأ  مهسفنأ  هب  اورتشا  امسئب  ةيآلا ((  دئاوف 
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-5 (( ٌنيهم ٌباذع  نيرفاكللو  ٍبضغ  ىلع  ٍبضغب  اوؤآبف  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ )) 6- نيهم باذع  نيرفاكللو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لاؤس 

؟ 7- ددعتي مأ  دحاو  هللا  نم  بضغلا  له 

؟ )) 8- هدابع نم  ءاشي  نم  ىلع  هلضف  نم  هللا  لزني  ىلاعت (( :  هلوق  يغف  ضيعبتلل  نم  له 

-9 (( مهسفنأ هب  اورتشا  امسئب  ىلاعت (( :  هلوق  نم  ةدئاف  ركذ 

؟ 10- ةناهإلا ةجرد  ىلإ  لصي  نكلو ال  باذع  مهل  نيرفاكلا  ريغ  نأ  نيهم ))  باذع  نيرفاكللو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  دافتسي  له 

نولتقت11- ملف  لق  مهعم  امل  ًاقدصم  قحلا  وهو  هءارو  امب  نورفكيو  انيلع  لزنأ  امب  نمؤن  اولاق  هللا  لزنأ  امب  اونمآ  مهل  ليق  اذإو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نينمؤم متنك  نإ  لبق  نم  هللا  ءايبنأ 

-12. ةيآلا بارعإ  عم  نوملاظ ))  متنأو  هدعب  نم  لجعلا  متذختا  مث  تانيبلاب  ىسوم  مكءاج  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 13- اهريغ مأ  عستلا  تايآلا  يه  ىسوم  اهب  ءاج  يتلا  تانيبلا  له 

مهبولق14- يف  اوبرشأو  انيصعو  انعمـس  اولاق  اوعمـساو  ٍةوقب  مكانيتآ  ام  اوذخ  روطلا  مكقوف  انعفرو  مكقاثيم  انذخأ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نينمؤم متنك  نإ  مكناميإ  هب  مكرمأي  امسئب  لق  مهرفكب  لجعلا 

17b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.15  ) ( ةغرفم  )  ( 684  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( اوعمساو ٍةوقب  مكانيتآ  ام  اوذخ  روطلا  مكقوف  انعفرو  مكقاثيم  انذخأ  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( مهرفكب لجعلا  مهبولق  يف  اوبرشأو  انيصعو  انعمس  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نينمؤم متنك  نإ  مكناميإ  هب  مكرمأي  امسئب  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لاؤس4-

لاؤس5-

لاؤس6-

ةدـئاف7- ركذو  نيقداص ))  متنك  نإ  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  ًةـصلاخ  هللا  دـنع  ةرخآلا  رادـلا  مكل  تناك  نإ  لـق  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ءافلاب باوجلا  طبر  بجي  يتلا  عضاوملا  يهو  ةيوحن :

ةلهابملا8- ىلع  مالكلاو  نيملاظلاب ))  ميلع  هللاو  مهيديأ  تمدق  امب  ادبأ  هونمتي  نلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ ))... 9- ةرخآلا رادلا  مكل  تناك  نإ  لق  ةيآلا ((  هذهل  لوزن  ببس  كانه  له 

؟ 10- ىراصنلا عم  تعقو  امك  دوهيلا  عم  ةلهابملا  تعقو  له 

؟ 11- توملا ينمت  زوجي  له 

؟ 12- اهمكح امو  ةلهابملا  نوكت  فيك 

-13. كلذ لوح  ريثك  نبا  هركذ  ام  ةشقانمو  نيقداص ؟ ))  متنك  نإ  توملا  اونمتف  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 14- حيحص اذه  لهف  ةلهابم  نودب  توملا  ينمت  وه  توملا ))  اونمتف  ةيآلا ((  ظفل  رهاظ 

؟ 15- توملا ينمت  نع  يهنلا  يف  لخاد  هللا  ليبس  يف  ةداهشلا  ينمت  له 

-16 (( نيقداص متنك  نإ  توملا  اونمتف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ملف17- لق  مهعم  امل  ًاقدـصم  قحلا  وهو  هءارو  امب  نورفكيو  انيلع  لزنأ  امب  نمؤن  اولاق  هللا  لزنأ  امب  اونمآ  مهل  لـيق  اذإو  ةـيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
 (( نينمؤم متنك  نإ  لبق  نم  هللا  ءايبنأ  نولتقت 
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-18 (( نوملاظ متنأو  هدعب  نم  لجعلا  متذختا  مث  تانيبلاب  ىسوم  مكءاج  دقلو  ةيآلا ((  دئاوف 

لجعلا19- مهبولق  يف  اوبرـشأو  انيـصعو  انعمـس  اولاق  اوعمـساو  ٍةوقب  مكانيتآ  ام  اوذخ  روطلا  مكقوف  انعفرو  مكقاثيم  انذـخأ  ذإو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نينمؤم متنك  نإ  مكناميإ  هب  مكرمأي  امسئب  لق  مهرفكب 

18a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 661  )  ( 164  ) 

 :- تايوتحملا  

لجعلا1- مهبولق  يف  اوبرشأو  انيصعو  انعمس  اولاق  اوعمـساو  ٍةوقب  مكانيتآ  ام  اوذخ  روطلا  مكقوف  انعفرو  مكقاثيم  انذخأ  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
؟  هللا ىلإ  رشلا  بسني  له  ةيدقع : ةدئاف  ركذو  نينمؤم ))  متنك  نإ  مكناميإ  هب  مكرمأي  امسئب  لق  مهرفكب 

-2 (( نيقداص متنك  نإ  توملا  اونمتف  سانلا  نود  نم  ًةصلاخ  هللا  دنع  ةرخآلا  رادلا  مكل  تناك  نإ  لق  ةيآلا ((  دئاوف 

-3 (( نيملاظلاب ميلع  هللاو  مهيديأ  تمدق  امب  ًادبأ  هونمتي  نلو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 4- ةلهابملا مكح  ام 

؟5- ىراصنلاو دوهيلا  لهاب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  حيحص  له 

؟ 6- نوكت فيكو  ةلهابملا  لصأ  وه  ام 

-7 (( ٍةايح ىلع  سانلا  صرحأ  مهندجتلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نولمعي امب  ٌريصب  هللاو  رمعي  نأ  باذعلا  نم  هحزحزمب  وه  امو  ٍةنس  فلأ  رمعي  ول  مهدحأ  دوي  اوكرـشأ  نيذلا  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
يرجهلاو يداليملا  خيراتلا  ىلع  مالكلاو 

-9 (( نولمعي امب  ٌريصب  هللاو  رمعي  نأ  باذعلا  نم  هحزحزمب  وه  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ىرـشبو10- ىدهو  هيدـي  نيب  امل  اقدـصم  هللا  نذإب  كبلق  ىبلع  هلزن  هنإف  ليربجل  اودـع  ناك  نم  لق  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  بالطلا  عم  ةـشقانم 
 (( نينمؤملل

-11. امهتلثمأ ركذو  امهنيب  قرفلاو  ينوكلا  نذإلاو  يعرشلا  نذإلا  نامسق  وهو  هللا  نذإ  ماسقأ  نايبو  هللا ))  نذإب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-12 (( هيدي نيب  امل  اقدصم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( سانلل ىده  ىلاعت (( : هلوقو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  نينمؤملل ))  ىرشبو  ىدهو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

18b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 678  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةقداص اهلك  هللا  اهلزنأ  يتلا  بتكلا  نأ  عم  قدصلا  يف  اهل  دهاش  يأ  هيدي ))  نيب  امل  اقدصمو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  هانلق  ام  نيب  قرفلا  ام 

؟ 2- ناضمر رهش  ىلع  نوكي  سانلل ))  ىده  ىلاعت (( :  هلوق  له 

-3 (( هلسرو هتكئآلمو  هلل  ًاودع  ناك  نم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( لاكيمو ليربجو  يف ((  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نيرفاكلل ))  ٌودع  هللا  نإف  لاكيمو  ليربجو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 5- ماعلا ىلع  صاخلا  فطع  نم  وه  له  لاكيمو ))  ليربجو  ىلاعت (( :  هلوق  له 

؟ 6- لسرلاو ةكئالملا  يف  ةفاضإلا  عاونأ  يأ  يف  هلسرو ))  هتكئآلمو  هلل  ًاودع  ناك  نم  ىلاعت (( :  هلوق 
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ةيلعفلاو7- ةيتاذلا  ةفصلا  نيب  قرفلاو  هلل  ولعلا  ةفص  ىلع  مالكلاو  ٍتانيب ))  ٍتايآ  كيلإ  انلزنأ  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نوقسافلا الإ  اهب  رفكي  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 9- ةيورك ضرألا  نأب  هللا  ولع  راكنإ  ةهبش 

-10 (( نونمؤي مهرثكأ ال  لب  مهنم  ٌقيرف  هذبن  ًادهع  اودهاع  املكوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 11- برعلا ةريزج  ىلإ  ةرفاكلا  ةلامعلا  بلج  مكح  ام 

؟ 12- ديز ميلكتب  تيرمتسا  املك  ىنعملا  نوكي  لهف  قلاط  تنأف  اديز  تملك  املك  صخشلا : لاق  اذإ 

-13 (( مهروهظ ءارو  هللا  باتك  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  نم  ٌقيرف  ذبن  مهعم  امل  ٌقدصم  هللا  دنع  نم  ٌلوسر  مهءاج  املو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14 (( مهروهظ ءارو  ىلاعت ((  هلوق  ريسفت 

-15 (( نوملعي مهنأك ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

19a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 685  )  ( 194  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوملعي مهنأك ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 2- لعافلا بئان  يأ  باتكلا ))  اوتوأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-3 (( ناميلس كلم  ىلع  نيطايشلا  اولتت  ام  اوعبتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4. نيطايشلا ةقيقح  ىلع  مالكلاو  اورفك ))  نيطايشلا  نك  ـ لو ناميلس  رفك  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

همكحو5- هعاونأو  رحسلا  ىلع  مالكلاو  رحسلا ))  سانلا  نوملعي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( رفكت الف  ةنتف  نحن  امنإ  الوقي  ىتح  دحأ  نم  ناملعي  امو  تورامو  توراه  لبابب  نيكلملا  ىلع  لزنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( هجوزو ءرملا  نيب  نوقرفي  ام  امهنم  نوملعتيف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا8- بارعإ  عم  ناميلس ))...  كلم  ىلع  نيطايشلا  اولتت  ام  اوعبتاو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  بالطلا  عم  ةشقانم 

رمعي9- نأ  باذعلا  نم  هحزحزمب  وه  امو  ٍةنـس  فلأ  رمعي  ول  مهدحأ  دوي  اوكرـشأ  نيذلا  نمو  ٍةايح  ىلع  سانلا  صرحأ  مهندجتلو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نولمعي امب  ٌريصب  هللاو 

-10 (( نينمؤملل ىرشبو  ىدهو  هيدي  نيب  امل  اقدصم  هللا  نذإب  كبلق  ىبلع  هلزن  هنإف  ليربجل  اودع  ناك  نم  لق  ةيآلا ((  دئاوف 

19b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 678  )  ( 172  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نينمؤملل ىرشبو  ىدهو  هيدي  نيب  امل  اقدصم  هللا  نذإب  كبلق  ىبلع  هلزن  هنإف  ليربجل  اودع  ناك  نم  لق  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-2 (( نيرفاكلل ٌودع  هللا  نإف  لاكيمو  ليربجو  هلسرو  هتكئآلمو  هلل  ًاودع  ناك  نم  ةيآلا ((  دئاوف 

-3. مهيلع درلاو  ةفصلا  هذه  يف  عدبلا  لهأ  لاوقأو  هللا  نم  ةوادعلا  ةفص  تابثإ  ةيآلا  دئاوف  نم 

؟ )) 4- هللا مهلتاق  ىلاعت (( : هلوقب  الالدتسا  لتقلا  ةفص  هلل  تبثن  له 

؟ 5- رشبلا حلاص  نم  لضفأ  ةكئالملا  نأب  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 
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-6 (( نوقسافلا الإ  اهب  رفكي  امو  ٍتانيب  ٍتايآ  كيلإ  انلزنأ  دقلو  ةيآلا ((  دئاوف 

-7 (( نونمؤي مهرثكأ ال  لب  مهن  ٌقيرف  هذبن  ًادهع  اودهاع  املكوأ  ةيآلا ((  دئاوف 

نوملعي8- مهنأك ال  مهروهظ  ءارو  هللا  باتك  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  نم  ٌقيرف  ذبن  مهعم  امل  ٌقدصم  هللا  دنع  نم  ٌلوسر  مهءاج  املو  ةيآلا ((  دئاوف 
((

-9 (( هللا نذإب  الإ  دحأ  نم  هب  نيراضب  مه  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مولعلا10- عاونأ  ركذو  مهعفني ))  الو  مهرضي  ام  نوملعتيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( قالخ نم  ةرخآلا  يف  هل  ام  هارتشا  نمل  اوملع  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( نوملعي اوناك  ول  مهسفنأ  هب  اورش  ام  سئبلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( نوملعي اوناك  ول  ريخ  هللا  دنع  نم  ةبوثمل  اوقتاو  اونمآ  مهنأ  ولو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

20a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.69  ) ( ةغرفم  )  ( 728  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإ  عم  نوملعي ))  اوناك  ول  ٌريخ  هللا  دنع  نم  ٌةبوثمل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( انعار اولوقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٌميلأ ٌباذع  نيرفاكللو  اوعمساو  انرظنا  اولوقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  دعب  انعار  لوق  زوجي  له 

؟ 5- ةيبرعلا نوملكتي  اوناك  لهف  ةيبرعلاب  باطخلا  انهو  ةيربعلا  مهتغل  دوهيلا 

-6 (( مكبر نم  ٍريخ  نم  مكيلع  لزني  نأ  نيكرشملا  الو  باتكلا  لهأ  نم  اورفك  نيذلا  دوي  ام  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يف7- ةيئآرق  هجوأ  ركذو  مكبر ))  نم  ٍريخ  نم  مكيلع  لزني  نأ  نيكرشملا  الو  باتكلا  لهأ  نم  اورفك  نيذلا  دوي  ام  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
؟  ةماعلا دنع  ةفورعملا  ريغلا  تاءارقلاب  أرقي  لهو  تاءارقلا  يف  ةدئاف  ركذو  مكيلع ))  لزني  نأ  هلوق (( 

-8 (( ميظعلا لضفلا  وذ  هللاو  ءاشي  نم  هتمحرب  صتخي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ىلع9- لزنأ  امو  رحسلا  سانلا  نوملعي  اورفك  نيطايشلا  نك  ـ لو ناميلس  رفك  امو  ناميلس  كلم  ىلع  نيطايشلا  اولتت  ام  اوعبتاو  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( رفكت الف  ةنتف  نحن  امنإ  الوقي  ىتح  دحأ  نم  ناملعي  امو  تورامو  توراه  لبابب  نيكلملا 

؟ 10- رحاسلا ةبوت  لبقت  له  ةلأسم :

؟ 11- رحاسلا ةبوت  لبقت  لاق ال  نم  ليلد  وه  امو 

؟ 12- ارفك مأ  ادح  لتقي  له  رحاسلا  لتق  يف  حيحصلا  وه  ام 

؟ 13- هيلع دحلا  طقست  رحاسلا  ةبوت  له 

؟ 14- سانلا قوقح  طقست  رحاسلا  ةبوت  لهو 

؟ 15- رحسلا لوح  لاؤس 

دقلو16- مهعفني  الو  مهرـضي  ام  نوملعتيو  هللا  نذإب  الإ  دحأ  نم  هب  نيراضب  مه  امو  هجوزو  ءرملا  نيب  نوقرفي  ام  امهنم  نوملعتيف  ةيآلا ((  دـئاوف 
 (( نوملعي اوناك  ول  مهسفنأ  هب  اورش  ام  سئبلو  قالخ  نم  ةرخآلا  يف  هل  ام  هارتشا  نمل  اوملع 

-17 (( نوملعي اوناك  ول  ٌريخ  هللا  دنع  نم  ٌةبوثمل  اوقتاو  اونمآ  مهنأ  ولو  ةيآلا ((  دئاوف 

-18 (( ٌميلأ ٌباذع  نيرفاكللو  اوعمساو  انرظنا  اولوقو  انعار  اولوقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  ةيآلا ((  دئاوف 
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20b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 731  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٌميلأ ٌباذع  نيرفاكللو  اوعمساو  انرظنا  اولوقو  انعار  اولوقت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأ  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-2 (( مكبر نم  ٍريخ  نم  مكيلع  لزني  نأ  نيكرشملا  الو  باتكلا  لهأ  نم  اورفك  نيذلا  دوي  ام  ةيآلا ((  دئاوف 

-3 (( ميظعلا لضفلا  وذ  هللاو  ءاشي  نم  هتمحرب  صتخي  هللاو  ةيآلا ((  دئاوف 

اونمآ4- نيذلل  ةدوم  مهبرقأ  ندجتلو  اوكرـشأ  نيذلاو  دوهيلا  اونمآ  نيذلل  ةوادع  سانلا  دشأ  ندـجتل  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو  ةـيآلا  هذـه  نيب  عمجلا 
 (( نوربكتسي مهنأو ال  انابهرو  نيسيسق  مهنم  نأب  كلذ  ىراصن  انإ  اولاق  نيذلا 

-5... نوربكتسي مهنأو ال  انابهرو  نيـسيسق  مهنم  نأب  كلذ  ىراصن  انإ  اولاق  نيذلا  اونمآ  نيذلل  ةدوم  مهبرقأ  ندجتلو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لاؤس 
((

؟ 6- ىراصنلاو دوهيلاب  هبش  هيفف  نيملسملل  ريخلا  دري  مل  نم  نأ  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

؟ 7- اوملسأ اذإ  ىراصنلا  ظفل  مهيلع  قلطي  لهو  ىراصنلاب ؟  مهتيمست  ببس  وه  امو  نيحيسم ؟  مهنأب  ىراصنلا  ىلع  قالطإ  حصي  له 

يف8- ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌريدق ))  ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نأ  ملعت  ملأ  اهلثم  وأ  اهنم  ٍريخب  تأن  اهسنن  وأ  ٍةيآ  نم  خسنن  ام  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
. هعاونأو احالطصاو  ةغل  هفيرعت  خسنلا  ىلع  مالكلاو  ةيآلا ، بارعإو  اهسنن ))  وأ  ىلاعت (( :  هلوق 

خسنلا9- ةدئاف  نايبو  اهلثم ))  وأ  اهنم  ريخب  تأن  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 10- هنم ريخ  مكحب  مأ  اهنم  ريخ  ظفلب  تأن  دصقي  له  اهنم ))  ريخب  تأن  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-11 (( ريدق ءيش  لك  ىلع  هللا  نأ  ملعت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( ضرألاو تاوامسلا  كلم  هل  هللا  نأ  ملعت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13. ةيزاجحلا ام "  ىلع "  مالكلاو  ةيآلا  بارعإو  ٍريصن ))  الو  ٍيلو  نم  هللا  نود  نم  مكل  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 14- ضرألاو تاوامسلا  كلم  هل  هللا  نأ  ملعت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ضرألا  دارفإو  تاومسلا  عمج  يف  ةمكحلا  ام 

-15 (( ليبسلا ءاوس  لض  دقف  ناميإلاب  رفكلا  لدبتي  نمو  لبق  نم  ىسوم  لئس  امك  مكلوسر  اولأست  نأ  نوديرت  مأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

21a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 704  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ليبسلا ءاوس  لض  دقف  ناميإلاب  رفكلا  لدبتي  نمو  لبق  نم  ىسوم  لئس  امك  مكلوسر  اولأست  نأ  نوديرت  مأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
. نآرقلا يف  ةروكذملا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  اهيف  لئس  يتلا  عضاوملا  ركذو 

لاؤسلا2- بادآ  ركذ 

-3 (( ليبسلا ءاوس  لض  دقف  ناميإلاب  رفكلا  لدبتي  نمو  لبق  نم  ىسوم  لئس  امك  مكلوسر  اولأست  نأ  نوديرت  مأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

قحلا4- مهل  نيبت  ام  دـعب  نم  مهـسفنأ  دـنع  نم  ًادـسح  ًارافك  مكناميإ  دـعب  نم  مكنودري  ول  باتكلا  لـهأ  نم  ٌريثك  دو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  هرمأب  هللا  يتأي  ىتح  اوحفصاو  اوفعاف 

-5 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نأ  ملعت  ملأ  اهلثم  وأ  اهنم  ٍريخب  تأن  اهسنن  وأ  ٍةيآ  نم  خسنن  ام  ةيآلا ((  دئاوف 

-6 (( ٍريصن الو  ٍيلو  نم  هللا  نود  نم  مكل  امو  ضرألاو  تاوامسلا  كلم  هل  هللا  نأ  ملعت  ملأ  ةيآلا ((  دئاوف 

بادآ7- ركذو  ليبسلا ))  ءاوس  لض  دقف  ناميإلاب  رفكلا  لدبتي  نمو  لبق  نم  ىـسوم  لئـس  امك  مكلوسر  اولأست  نأ  نودـيرت  مأ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
لاؤسلا

لاؤس8-
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 92نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12851
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

قحلا9- مهل  نيبت  ام  دعب  نم  مهـسفنأ  دنع  نم  ًادسح  ًارافك  مكناميإ  دعب  نم  مكنودري  ول  باتكلا  لهأ  نم  ٌريثك  دو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
((

ىلع10- درلاو  لجو  زع  هلل  نايتإلا  ةفص  تابثإو  ٌريدق ))  ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  هرمأب  هللا  يتأي  ىتح  اوحفـصاو  اوفعاف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ةفصلا هذه  لّوأ  نم 

21b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 636  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( هرمأب هللا  يتأي  ىتح  ىلاعت (( :  هلوق  يف  رمألاب  دارملا  نايب 

-2. نيكمتلاو زعلا  ىلإ  اهمايق  ةيفيكو  ةمألا  هذه  فعض  بابسأ  نايبو  ريدق ))  ءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهفانصأ3- ركذو  اهتمكحو  احالطصاو  ةغل  ةاكزلا  فيرعتو  ةاكزلا ))  اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اوحفصاو4- اوفعاف  قحلا  مهل  نيبت  ام  دعب  نم  مهسفنأ  دنع  نم  ًادسح  ًارافك  مكناميإ  دعب  نم  مكنودري  ول  باتكلا  لهأ  نم  ٌريثك  دو  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  هرمأب  هللا  يتأي  ىتح 

؟ )) 5- ريدق ءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لاؤس 

؟ 6- هلل ةردقلا  ةفص  يف  ةيردقلا  لوق  وه  ام 

-7. ةيآلا بارعإ  عم  ٌريصب ))  نولمعت  امب  هللا  نإ  هللا  دنع  هودجت  ٍريخ  نم  مكسفنأل  اومدقت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ىراصنلاو8- دوهيلاب  مهتيمست  ببسو  ىراصن ))  وأ  ًادوه  ناك  نم  الإ  ةنجلا  لخدي  نل  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( نيقداص متنك  نإ  مكناهرب  اوتاه  لق  مهينامأ  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ناسحإلا10- فيرعتو  ٌنسحم ))  وهو  هلل  ههجو  ملسأ  نم  ىلب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( هبر دنع  هرجأ  هلف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

22a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.29  ) ( ةغرفم  )  ( 636  )  ( 187  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( هبر دنع  هرجأ  هلف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( نونزحي مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٍءيش ىلع  دوهيلا  تسيل  ىراصنلا  تلاقو  ٍءيش  ىلع  ىراصنلا  تسيل  دوهيلا  تلاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

متنك4- نإ  مكناهرب  اوتاه  لق  مهينامأ  كلت  ىراصن  وأ  ًادوه  ناك  نم  الإ  ةـنجلا  لخدـي  نل  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  هريـسفت  قبـس  ام  ةـعجارم 
 (( نونزحي مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الو  هبر  دنع  هرجأ  هلف  نسحم  وهو  هلل  ههجو  ملسأ  نم  ىلب  نيقداص )( 

ةيآلا5- بارعإو  ٍءيش ))  ىلع  دوهيلا  تسيل  ىراصنلا  تلاقو  ٍءيش  ىلع  ىراصنلا  تسيل  دوهيلا  تلاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيآلا6- بارعإو  باتكلا ))  نولتي  مهو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 7- ءيش ىلع  دوهيلا  تسيل  ىراصنلا  تلاقو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 8- مالسلا هيلع  ىسومب  ىراصنلا  ترفك  له 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13109

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
1برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
1ايسور

-9 (( مهلوق لثم  نوملعي  نيذلا ال  لاق  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ينوك10- مكحو  يعرـش  مكح  يهو : هللا  مكح  ماسقأ  نايبو  نوفلتخي ))  هيف  اوناك  اميف  ةـمايقلا  موي  مهنيب  مكحي  هللاف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
مهتلثمأ ركذو  يئازج  مكحو 

ةيآلا11- بارعإو  همسا ))  اهيف  ركذي  نأ  هللا  دجاسم  عنم  نمم  ملظأ  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( اهبارخ يف  ىعسو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 13- همسا اهيف  ركذي  نأ  هللا  دجاسم  عنم  نمم  ملظأ  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لخدي  دجاسملا  يف  ةيوبنلا  حئادملا  ءاقلإ  له 

؟ )) 14- اهبارخ يف  ىعسو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لخدي  دجاسملا  يف  عدبلا  ةماقإ  له 

؟ )) 15- نينمؤملا يديأو  مهيديأب  مهتويب  نوبرخي  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

22b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.29  ) ( ةغرفم  )  ( 636  )  ( 191  ) 

 :- تايوتحملا  

ام1- كئ  ـ لوأ اهبارخ  يف  ىعسو  همسا  اهيف  ركذي  نأ  هللا  دجاسم  عنم  نمم  ملظأ  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  هريسفت  قبـس  ام  ةعجارمو  ةشقانم 
 (( ٌميظع ٌباذع  ةرخآلا  يف  مهلو  ٌيزخ  ايندلا  يف  مهل  نيفئآخ  الإ  اهولخدي  نأ  مهل  ناك 

-2 (( نيقداص متنك  نإ  مكناهرب  اوتاه  لق  مهينامأ  كلت  ىراصن  وأ  ًادوه  ناك  نم  الإ  ةنجلا  لخدي  نل  اولاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

يف3- ةـعدبلا  بحاص  رجؤي  لهو  نونزحي ))  مه  ـالو  مهيلع  ٌفوخ  ـالو  هبر  دـنع  هرجأ  هلف  ٌنسحم  وهو  هلل  ههجو  ملـسأ  نم  ىلب  ةـيآلا ((  دـئاوف 
؟  هلل اصلاخ  ناك  اذإ  هتعدب 

؟ 4- هريغل دلقم  وهو  ةعدب  لمع  نم  رجؤي  له 

؟ 5- مأ ال رجؤي  اهلمع  اذإ  لهف  ءاملعلا  نيب  فالتخا  ةعدبلا  يف  ناك  اذإ 

نيذلا ال6- لاق  كلذك  باتكلا  نولتي  مهو  ٍءيـش  ىلع  دوهيلا  تسيل  ىراصنلا  تلاقو  ٍءيـش  ىلع  ىراصنلا  تسيل  دوهيلا  تلاقو  ةيآلا ((  دـئاوف 
 (( نوفلتخي هيف  اوناك  اميف  ةمايقلا  موي  مهنيب  مكحي  هللاف  مهلوق  لثم  نوملعي 

رومألاو7- ةيلعفلا  رومألا  ءاوس  هيف  سانلا  توافتي  ناميإلا  نأ  نايبو  همـسا ))  اهيف  ركذـي  نأ  هللا  دـجاسم  عنم  نمم  ملظأ  نمو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
كلذ يف  حجارلا  ركذو  صقنيو  ديزي  له  ناميإلا  يف  سانلا  لاوقأ  ركذو  ةينيقيلاو ، ةيبلقلا 

؟ 8- دجسملا يف  رجحتلا  زوجي  له  ةلأسم :

-9 (( همسا اهيف  ركذي  نأ  هللا  دجاسم  عنم  نمم  ملظأ  نمو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

وه10- وه  وه  مهلوق : لثم  درفملا  ريمضلاب  هللا  ركذ  ةيعدب  نايب 

-11 (( ٌميظع ٌباذع  ةرخآلا  يف  مهلو  ٌيزخ  ايندلا  يف  مهل  نيفئآخ  الإ  اهولخدي  نأ  مهل  ناك  ام  كئ  ـ لوأ اهبارخ  يف  ىعسو  ةيآلا ((  دئاوف 

-12 (( برغملاو قرشملا  هللو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( هللا هجو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  دارملا  نايبو  ةيآلا ، بارعإو  ٌميلع ))  ٌعساو  هللا  نإ  هللا  هجو  مثف  اولوت  امنيأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

23a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 637  )  ( 186  ) 

 :- تايوتحملا  
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1ايسور
11ةيدوعسلا

41اكيرمأ
A11

ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613

-1 (( ضرألاو تاومسلا  عيدب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  لوح  ةشقانم 

-2 (( نوكيف نك  هل  لوقي  امنإف  ارمأ  ىضق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  لوح  ةشقانم 

-3 (( . نك بارعإو ((  نوكيف ))  نك  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذ 

-4 (( نوكيف نك  هل  لوقي  امنإف  ًارمأ  ىضق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ )) 5- نك هلوق ((  ريغب  تقلخ  له  تسلا  مايألا  ريغ  يف  هللا  اهقلخ  يتلا  تاقولخملا 

؟ 6- هدعب مأ  هقلخ  لبق  نك  هل  لاق  لهف  هديب  مدآ  هللا  قلخ 

؟ 7- تناكف نك ))  اهل ((  هللا  لاق  نآرقلاو  ةيعرشلا  لئاسملا  له 

؟ 8- لحارم ىلع  ءيشلل  هللا  نيوكت  نيبو  ةرشابم  ناكف  يشلل  نك  هللا  لوق  نيب  قرف  كانه  له 

ملسو9- هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبن  ةلاسر  تابثإو  ٌةيآ ))  انيتأت  وأ  هللا  انملكي  الول  نوملعي  نيذلا ال  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( مهبولق تهباشت  مهلوق  لثم  مهلبق  نم  نيذلا  لاق  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11. اهدئاوفو ةينوكو  ةيعرش  ىلإ  هللا  تايآ  ماسقأ  ركذو  نونقوي ))  ٍموقل  تايآلا  انيب  دق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 12- ةيندم ةروسلا  له  ةيآ ))  انيتأت  وأ  هللا  انملكي  الول  نوملعي  نيذلا ال  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 13- رمقلا قش  يه  نوملعي  نيذلا ال  اهبلط  يتلا  ةيآلا  له 

ةيآلا14- بارعإو  ًاريذنو ))  ًاريشب  قحلاب  كانلسرأ  انإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اههيجوتو15- لأست ))  الو  هلوق ((  يف  تاءارقلا  هجوأ  ركذو  ميحجلا ))  باحصأ  نع  لأست  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16. ةراذنلاو ةراشبلا  ىلع  مالكلاو  ريشبلا ؟  ردصم  وه  ام 

؟ 17- ىرشبلل يوغللا  قاقتشالا  قدصيف  هجولا  حمالم  ريغتيف  رضي  يذلا 

-18 (( ميحجلا باحصأ  نع  لأست  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 19- رانلا ءامسأ  نم  ةيواهلا  له 

يذـلا20- دـعب  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ىدـهلا  وه  هللا  ىدـه  نإ  لق  مهتلم  عبتت  ىتح  ىراصنلا  الو  دوهيلا  كنع  ىـضرت  نلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( ٍريصن الو  ٍيلو  نم  هللا  نم  كل  ام  ملعلا  نم  كءاج 

23b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 625  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

مهبولق1- تهباشت  مهلوق  لثم  مهلبق  نم  نيذلا  لاق  كلذك  ٌةـيآ  انيتأت  وأ  هللا  انملكي  الول  نوملعي  نيذـلا ال  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( نونقوي ٍموقل  تايآلا  انيب  دق 

-2 (( ميحجلا باحصأ  نع  لأست  الو  ًاريذنو  ًاريشب  قحلاب  كانلسرأ  انإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

درلاو3- ولعلا  يف  وهو  هلل  ناكملا  تابثإ  ىلع  مالكلاو  ٌميلع ))  ٌعساو  هللا  نإ  هللا  هجو  مثف  اولوت  امنيأف  برغملاو  قرـشملا  هللو  ةيآلا ((  دـئاوف 
كلذ يف  نيفلاخملا  ىلع 

هناحبس4- هلل  دلولا  ىوعد  نالطب  هجوأ  ركذو  نوتناق ))  هل  لك  ضرألاو  تاومسلا  يف  ام  هل  لب  هناحبس  ًادلو  هللا  ذختا  اولاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

ينوكلاو5- يعرشلا  هيمسق  ركذو  هللا  ءاضق  ىلع  مالكلاو  نوكيف ))  نك  هل  لوقي  امنإف  ارمأ  ىضق  اذإو  ضرألاو  تاوامـسلا  عيدب  ةيآلا ((  دئاوف 
. امهنيب قرفلاو 

-6. كلذ يف  نيفلاخملا  ىلع  درلاو  توصو  فرحب  هللا  مالك  نأ  نايب 

ٍموقل7- تايآلا  انيب  دق  مهبولق  تهباشت  مهلوق  لثم  مهلبق  نم  نيذلا  لاق  كلذك  ةيآ  انيتأت  وأ  هللا  انملكي  الول  نوملعي  نيذلا ال  لاقو  ةيآلا ((  دئاوف 
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 (( نونقوي

؟ 8- ةيآ مهتأت  مل  دوهيلا  نأ  ىلع  لدي  ةيآ ))  انيتأت  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  رهاظ 

تايآلا9- انيب  دق  مهبولق  تهباشت  مهلوق  لثم  مهلبق  نم  نيذـلا  لاق  كلذـك  ةـيآ  انيتأت  وأ  هللا  انملكي  الول  نوملعي  نيذـلا ال  لاقو  دـئاوف ((  ةـمتت 
 (( نونقوي ٍموقل 

-10 (( ميحجلا باحصأ  نع  لأست  الو  ًاريذنو  ًاريشب  قحلاب  كانلسرأ  انإ  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ )) 11- قحلاب كانلسرأ  انإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 12- قولخم ريغ  وأ  قولخم  هنإ  لوقي : الو  هللا  مالك  نآرقلا  نإ  لوقي : يذلا  فقاولا  مكح  ام 

؟ 13- ةضوفملا نم  رش  ةفقاولا  نأ  ركذ  ةينونلا  يف  ميقلا  نبا 

؟ )) 14- ميحجلا باحصأ  نع  لأست  الو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

24a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 612  )  ( 179  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  ىدهلا ))  وه  هللا  ىده  نإ  لق  مهتلم  عبتت  ىتح  ىراصنلا  الو  دوهيلا  كنع  ىضرت  نلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( ٍريصن الو  ٍيلو  نم  هللا  نم  كل  ام  ملعلا  نم  كءاج  يذلا  دعب  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 3- ردصم يلولا  له 

؟ 4- موهفم هل  له  ملعلا ))  نم  كءاج  يذلا  دعب  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ىلاعت (( :  هلوق 

-5. اهعاونأ ركذو  ةوالتلا  ىنعم  نايبو  ةيآلا ، بارعإو  هب ))  نونمؤي  كئ  ـ لوأ هتوالت  قح  هنولتي  باتكلا  مهانيتآ  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 6- هب نونمؤي  كئ  ـ لوأ هتوالت  قح  هنولتي  باتكلا  مهانيتآ  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ربخلا  نيأ 

ةيآلا7- بارعإ  لوح  لاؤس 

-8 (( نورساخلا مه  كئ  ـ لوأف هب  رفكي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيدمحملا9- ةـمألا  ليـضفت  نايبو  نيملاعلا ))  ىلع  مكتلـضف  ينأو  مكيلع  تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارـسإ  ينب  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نيملاعلا ىلع  مكتلضف  ينأو  هلوق ((  نم  دارملا  نايبو  ليئارسإ ، ينب  ةمأ  ىلع 

؟ )) 10- نيملاعلا دارملا ب (( ـ يف  حجارلا  وه  ام 

-11 (( ًائيش ٍسفن  نع  ٌسفن  يزجت  ًاموي ال  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةصاخو12- ةماع  يهو  ةعافشلا  عاونأ  ركذو  احالطصاو  ةغل  ةعافشلا  فيرعتو  ٌةعافش ))  اهعفنت  الو  ٌلدع  اهنم  لبقي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( نورصني مه  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 14- مألاو بألا  ىلع  خألا  ميدقت  ببس  وه  ام  هيبأو ))  همأو  هيخأ  نم  ءرملا  رفي  موي  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

24b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 646  )  ( 184  ) 

 :- تايوتحملا  

هعوقوو1- خسنلا  ىلع  مالكلاو  اهاسنن ))  وأ  ةيآ  نم  خسنن  ام  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 
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-2 (( ميحجلا باحصأ  نع  لأست  الو  اريذنو  اريشب  قحلاب  كانلسرأ  انإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-3 (( هللا دجاسم  عنم  نمم  ملظأ  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-4 (( نوكيف نك  هل  لوقي  امنإف  ارمأ  ىضق  اذإو  ضرألاو  تاومسلا  عيدب  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-5 (( هللا دنع  هودجت  ريخ  نم  مكسفنأل  اومدقت  امو  ةاكزلا  اوتآو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

نم6- كءاج  يذلا  دـعب  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ىدـهلا  وه  هللا  ىدـه  نإ  لق  مهتلم  عبتت  ىتح  ىراصنلا  الو  دوهيلا  كنع  ىـضرت  نلو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( ٍريصن الو  ٍيلو  نم  هللا  نم  كل  ام  ملعلا 

-7 (( نورساخلا مه  كئ  ـ لوأف هب  رفكي  نمو  هب  نونمؤي  كئ  ـ لوأ هتوالت  قح  هنولتي  باتكلا  مهانيتآ  نيذلا  ةيآلا ((  دئاوف 

-8 (( نيملاعلا ىلع  مكتلضف  ينأو  مكيلع  تمعنأ  يتلا  يتمعن  اوركذا  ليئارسإ  ينب  اي  ةيآلا ((  دئاوف 

-9 (( نورصني مه  الو  ٌةعافش  اهعفنت  الو  ٌلدع  اهنم  لبقي  الو  ًائيش  ٍسفن  نع  ٌسفن  يزجت  ًاموي ال  اوقتاو  ةيآلا ((  دئاوف 

الو10- لدـع  اهنم  لبقي  الو  ىلاعت (( :  لاق  انهو  لدـع ))  اهنم  ذـخؤي  الو  ةعافـش  اهعفنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ريخأتو  ميدـقت  ةبـسانم  يه  ام 
؟ ))  ةعافش اهعفنت 

ةـصاخ11- هللا  ةيبوبر  نأ  نايبو  ميهاربإ ))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نهمتأف ))  ٍتاملكب  هبر  ميهاربإ  ىلتبا  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. كلذ ىلع  ةلثمألا  ركذو  ةماعو 

-12. رشلاو ريخلا  يف  قلطت  اهنأو  مامإلا  ىنعم  نايبو  ًامامإ ))  سانلل  كلعاج  ينإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( نيملاظلا يدهع  لاني  لاق ال  يتيرذ  نمو  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يدـهع14- لاني  لاق ال  يتيرذ  نمو  لاق  ًامامإ  سانلل  كـلعاج  ينإ  لاـق  نهمتأـف  ٍتاـملكب  هبر  ميهاربإ  ىلتبا  ذإو  ىلاـعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( نيملاظلا

-15 (( ًانمأو سانلل  ًةباثم  تيبلا  انلعج  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

25a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 638  )  ( 179  ) 

 :- تايوتحملا  

ةبعكلا1- ةمرح  ىلع  مهءادتعاو  ناميهجلا  ةعامج  ىلع  مالكلاو  انمأو ))  سانلل  ةباثم  تيبلا  انلعج  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 2- يعرش مأ  ينوك  انه  لعجلا  له 

؟ 3- ةرجهلا لوح  لاؤس 

-4 (( اوذختاو هلوق ((  يف  تاءارقلا  هجوأ  ركذو  ًىلصم ))  ميهاربإ  ماقم  نم  اوذختاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 5- ةحلصملل هعضوم  نع  هريخأت  زوجي  لهو  ميهاربإ ،  ماقم  عضوم  نايب 

؟ 6- مارحلا دجسملا  جراخ  وأ  ماقملا  نع  اديعب  امهتالص  زوجي  له  ةمحزلا  ءانثأ  يف  ماقملا  يتعكر 

؟ )) 7- ىلصم ميهاربإ  ماقم  نم  اوذختاو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ  ام 

ليعامسإ8- وه  حيبذلا  نأ  نايبو  دوجسلا ))  عكرلاو  نيفكاعلاو  نيفئاطلل  يتيب  ارهط  نأ  ليعامسإو  ميهاربإ  ىلإ  اندهعو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
قاحسإ ال 

نيلصملا9- مث  نيفكاعلا  مث  نيفئاطلا  ركذ  ءادتبا  يف  ةمكحلاو  دوجسلا ))  عكرلاو  نيفكاعلاو  نيفئاطلل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 10- دوجسلا عكرلاو  نيفكاعلاو  نيفئاطلل  يتيب  ارهط  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  دوجسلاو  عوكرلا  هللا  صخ  اذامل 

؟ 11- ةالصلا فاصوأ  صخأ  امهنأل  دوجسلاو  عوكرلا  صخ  لوقن  نأ  حصي  له 

؟ )) 12- ميهاربإ ماقم  نم  اوذختاو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  نم ))  ديفت ((  اذام 
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؟ )) 13- يتيب ارهطو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  رهاط  وه  نم  رهطي  فيكف  ةرهاط  ةبعكلا  نأ  مولعملا  نم 

؟ 14- ةيونعم وأ  ةيسح  انه  ةراهطلا  له  يتيب ))  ارهط  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

فيرعتو15- رخآلا ))  مويلاو  هللاـب  مهنم  نمآ  نم  تارمثلا  نم  هلهأ  قزراو  ًاـنمآ  ًادـلب  اذ  لـعجا هـ بر  ميهاربإ  لاـق  ذإو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
هناكرأو احالطصاو  ةغل  ناميإلا 

-16 (( ريصملا سئبو  رانلا  باذع  ىلإ  هرطضأ  مث  ًاليلق  هعتمأف  رفك  نمو  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-17 (( دوجسلا عكرلاو  نيفكاعلاو  نيفئاطلل  يتيب  ارهط  نأ  ليعامسإو  ميهاربإ  ىلإ  اندهعو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-18 (( رخآلا مويلاو  هللاب  مهنم  نمآ  نم  تارمثلا  نم  هلهأ  قزراو  ًانمآ  ًادلب  اذ  لعجا هـ بر  ميهاربإ  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

25b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 592  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نيملاظلا يدهع  لاني  لاق ال  يتيرذ  نمو  لاق  ًامامإ  سانلل  كلعاج  ينإ  لاق  نهمتأف  ٍتاملكب  هبر  ميهاربإ  ىلتبا  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 2- ينوك مأ  يعرش  مكح  اذه  له  نيملاظلا ))  يدهع  لاني  لاق ال  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-3 (( ًىلصم ميهاربإ  ماقم  نم  اوذختاو  ًانمأو  سانلل  ًةباثم  تيبلا  انلعج  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

يعسلا4- يف  وأ  مارحلا  دجسملا  جراخ  فاوطلا  مكح 

-5 (( ًىلصم ميهاربإ  ماقم  نم  اوذختاو  ًانمأو  سانلل  ًةباثم  تيبلا  انلعج  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-6 (( رخآلا مويلاو  هللاب  مهنم  نمآ  نم  تارمثلا  نم  هلهأ  قزراو  ًانمآ  ًادلب  اذ  لعجا هـ بر  ميهاربإ  لاق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 7- هلاؤس نع  ينيفكي  يلاحب  هلمع  رانلا :  يف  يقلأ  امل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ىلإ  بسني  يذلا  لوق  ةحص  ام 

-8 (( رخآلا مويلاو  هللاب  مهنم  نمآ  نم  تارمثلا  نم  هلهأ  قزراو  ًانمآ  ًادلب  اذ  لعجا هـ بر  ميهاربإ  لاق  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-9 (( ريصملا سئبو  رانلا  باذع  ىلإ  هرطضأ  مث  ًاليلق  هعتمأف  رفك  نمو  لاق  ةيآلا ((  دئاوف 

كرشلاو10- رفكلا  نيب  قرفلا  نايبو  ًاليلق ،))  هعتمأف  رفك  نمو  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-11 (( ريصملا سئبو  رانلا  باذع  ىلإ  هرطضأ  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا12- بارعإو  ليعامسإو ))  تيبلا  نم  دعاوقلا  ميهاربإ  عفري  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( ميلعلا عيمسلا  تنأ  كنإ  انم  لبقت  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

26a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.80  ) ( ةغرفم  )  ( 613  )  ( 173  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ميلعلا عيمسلا  تنأ  كنإ  انم  لبقت  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2. لجو زع  هلل  ملعلاو  عمسلا  يتفص  ىلع  مالكلاو  ةيآلا ، بارعإو  ميلعلا ))  عيمسلا  تنأ  كنإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3. هلل ملعلاو  عمسلا  يتفصب  ناميإلا  ةرمث  ركذو  ةيردقلا ، ةالغ  ةنسلا  لهأ  رفك  اذهلو  رفاك  وهف  هللا  ملع  ركنأ  نم  نأ  نايب 

-4 (( ميحرلا باوتلا  تنأ  كنإ  انيلع  بتو  انكسانم  انرأو  كل  ًةملسم  ًةمأ  انتيرذ  نمو  كل  نيملسم  انلعجاو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( ميلعلا عيمسلا  تنأ  كنإ  انم  لبقت  انبر  ليعامسإو  تيبلا  نم  دعاوقلا  ميهاربإ  عفري  ذإو  ةيآلا ((  دئاوف 
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-6 (( كل ًةملسم  ًةمأ  انتيرذ  نمو  كل  نيملسم  انلعجاو  انبر  ةيآلا ((  دئاوف 

-7 (( ميحرلا باوتلا  تنأ  كنإ  انيلع  بتو  انكسانم  انرأو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 8- مذ هقحلي  لاحلا  بساني  مساب ال  هءاعد  ناسنإلا  متخ  اذإ  لهف  لاحلا ، بساني  مساب  نوكي  نأ  لسوتلا  يف  يغبني  متلق :

-9 (( ميكحلا زيزعلا  تنأ  كنإ  مهيكزيو  ةـمكحلاو  باـتكلا  مهملعيو  كـتايآ  مهيلع  ولتي  مهنم  ًـالوسر  مهيف  ثعباو  اـنبر  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةيعرشو ةينوك  ىلإ  ةمكحلا  ميسقتو 

ةمكحلا10- لوح  لاؤس 

-11 (( هسفن هفس  نم  الإ  ميهاربإ  ةلم  نع  بغري  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

26b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 639  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  نيحلاصلا ))  نمل  ةرخآلا  يف  هنإو  ايندلا  يف  هانيفطصا  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( نيملاعلا برل  تملسأ  لاق  ملسأ  هبر  هل  لاق  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 3- ميهاربإ هنأ  ركذي  مل  ايندلا ))  يف  هانيفطصا  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ )) 4- نيملاعلا برل  تملسأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ ) 5- دمحم يده  يدهلا  ريخو  ثيدحلا (  يف  نأ  عم  ميهاربإ  ةلم  عابتاب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  هيبنل  هللا  رمأ  هجو  وه  ام 

؟ 6- اذامأ ماهلإ  يحو  وه  له  ملسأ ))  هبر  هل  لاق  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-7 (( ينب اي  بوقعيو  هينب  ميهاربإ  اهب  ىصوو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نوملسم متنأو  الإ  نتومت  الف  نيدلا  مكل  ىفطصا  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( ميكحلا زيزعلا  تنأ  كنإ  مهيكزيو  ةمكحلاو  باتكلا  مهملعيو  كتايآ  مهيلع  ولتي  مهنم  ًالوسر  مهيف  ثعباو  انبر  ةيآلا ((  دئاوف 

-10 (( نيحلاصلا نمل  ةرخآلا  يف  هنإو  ايندلا  يف  هانيفطصا  دقلو  هسفن  هفس  نم  الإ  ميهاربإ  ةلم  نع  بغري  نمو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 11- هلبق ءايبنأ  ناك  هنأ  عم  عابتالاب  ميهاربإ  صيصخت  يف  ةمكحلا  ام 

؟ ) 12- حبذلا هنإف  حدامتلاو  مكايإ  ثيدح (  مومع  نع  جراخ  نوكي  ام  ههجو  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  حدم 

؟ 13- ةوالتلاو ميلعتلا  نيب  قرف  كانه  له  باتكلا ))  مهملعيو  كتايآ  مهيلع  ولتي  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ )) 14- كتايآ مهيلع  ولتي  مهنم  ًالوسر  مهيف  ثعباو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  يف  تايآلاب  دارملا  ام 

-15 (( نيملاعلا برل  تملسأ  لاق  ملسأ  هبر  هل  لاق  ذإ  ةيآلا ((  دئاوف 

-16 (( نوملسم متنأو  الإ  نتومت  الف  نيدلا  مكل  ىفطصا  هللا  نإ  ينب  اي  بوقعيو  هينب  ميهاربإ  اهب  ىصوو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 17- بوقعي مأ  ميهاربإ  لوق  له  ينب ))  اي  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 18- دوعي اذام  ىلع  ريمضلا  اهب ))  ىصوو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-19 (( يدعب نم  نودبعت  ام  هينبل  لاق  ذإ  توملا  بوقعي  رضح  ذإ  ءادهش  متنك  مأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-20 (( نوملسم هل  نحنو  ًادحاو  ًاه  ـ لإ قاحسإو  ليعامسإو  ميهاربإ  كئابآ  ـه  لإو كه  ـ لإ دبعن  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 21- ادحاو بارعإ ((  ام 

؟ 22- ديكأت نوكي  نأ  نكمي  لهو  لاح ، ادحاو ))  نوك ((  ةدئاف  ام 

-23 (( نوملسم هل  نحنو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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27a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 596  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

ةدع1- اهل  ةـمأ  ةـملك  نأ  نايبو  نولمعي ))  اوناك  امع  نولأست  الو  متبـسك  ام  مكلو  تبـسك  ام  اهل  تلخ  دـق  ٌةـمأ  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. تاقالطإ

-2 (( اودتهت ىراصن  وأ  ًادوه  اونوك  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا3- بارعإو  نيكرشملا ))  نم  ناك  امو  ًافينح  ميهاربإ  ةلم  لب  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( ىسوم يتوأ  امو  طابـسألاو  بوقعيو  قاحـسإو  ليعامـسإو  ميهاربإ  ىلإ  لزنأ  امو  انيلإ  لزنأ  امو  هللاب  انمآ  اولوق  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
كلذ يف  سانلا  لاوقأو  ناميإلا  فيرعتو 

ليعامـسإو5- ميهاربإ  كئابآ  ـه  لإو كه  ـ لإ دبعن  اولاق  يدـعب  نم  نودـبعت  ام  هينبل  لاق  ذإ  توملا  بوقعي  رـضح  ذإ  ءادهـش  متنك  مأ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نوملسم هل  نحنو  ًادحاو  ًاه  ـ لإ قاحسإو 

-6 (( نولمعي اوناك  امع  نولأست  الو  متبسك  ام  مكلو  تبسك  ام  اهل  تلخ  دق  ٌةمأ  كلت  ةيآلا ((  دئاوف 

-7 (( نيكرشملا نم  ناك  امو  ًافينح  ميهاربإ  ةلم  لب  لق  اودتهت  ىراصن  وأ  ًادوه  اونوك  اولاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

-8 (( هلإ ىلع ((  فوطعم  ليعامسإ  نولوقي : ملعلا  لهأ  ضعب  قاحسإو ))  ليعامسإو  ميهاربإ  كئابآ  ـه  لإو كه  ـ لإ دبعن  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟  ليعامسإ هلإو  يأ 

ىسوم9- يتوأ  امو  طابسألاو  بوقعيو  قاحسإو  ليعامـسإو  ميهاربإ  ىلإ  لزنأ  امو  انيلإ  لزنأ  امو  هللاب  انمآ  اولوق  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
((

-10 (( طابسألاو بوقعيو  قاحسإو  ليعامسإو  ميهاربإ  ىلإ  لزنأ  امو  انيلإ  لزنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ىسيعو11- ىسوم  تايآ  ركذو  ىسيعو ))  ىسوم  يتوأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

27b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 611  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

ىسيعو1- ىسوم  تايآ  ركذو  ىسيعو ))  ىسوم  يتوأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

امو2- ىـسيعو  ىـسوم  يتوأ  امو  لاق (( : مث  ميهاربإ ))  ىلإ  لزنأ  امو  انيلإ  لزنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لازنـإلاب  ريبعتلا  يف  ةـمكحلا  ناـيب 
 (( نويبنلا يتوأ 

ةعيرشلاو3- ةلزنملاو  لضافتلا  يف  ءايبنألا  نيب  قيرفتلا  زوجيو  مهنم ))  ٍدحأ  نيب  قرفن  مهبر ال  نم  نويبنلا  يتوأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( نوملسم هل  نحنو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 5- بوصنم ىلع  ةفوطعم  يهو  ةرورجم  طابسألا ))  تناك ((  فيك 

؟ )) 6- نوملسم هل  نحنو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ  لوح  ةلئسأ 

؟ 7- ىسوم ةعيرش  نع  ىسيع  ةعيرش  فلتخت  له 

؟ 8- ىسيع دعب  نييبنلا  ركذ  ةدئاف  ام 

ةيآلا9- بارعإو  اودتها ))  دقف  هب  متنمآ  ام  لثمب  اونمآ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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نيملسملل10- ىراصنلاو  دوهيلا  ةوادع  نايبو  ٍقاقش ))  يف  مه  امنإف  اولوت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا11- بارعإو  هللا ))  مهكيفكيسف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( ميلعلا عيمسلا  وهو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( هللا مهكيفكيسف  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

ةيآلا14- بارعإو  نودباع ))  هل  نحنو  ًةغبص  هللا  نم  نسحأ  نمو  هللا  ةغبص  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 ...(( امامإ سانلل  كلعاج  ينإ  لاق  نهمتأف  تاملكب  هبر  ميهاربإ  ىلتبا  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-16...(( اودتهت ىراصن  وأ  ادوه  اونوك  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

28a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 607  )  ( 168  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نودباع هل  نحنو  ًةغبص  هللا  نم  نسحأ  نمو  هللا  ةغبص  ةيآلا ((  دئاوف 

-2 (( نوصلخم هل  نحنو  مكلامعأ  مكلو  انلامعأ  انلو  مكبرو  انبر  وهو  هللا  يف  اننوجآحتأ  لق  ةيآلا ((  دئاوف 

نمم3- ملظأ  نمو  هللا  مأ  ملعأ  متنأء  لق  ىراصن  وأ  ادوه  اوناك  طابـسألاو  بوقعيو  قاحـسإو  ليعامـسإو  ميهاربإ  نإ  نولوقت  مأ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نولمعت امع  لفاغب  هللا  امو  هللا  نم  هدنع  ةداهش  متك 

سدقملا4- تيب  نم  ةلبقلا  ليوحت  ىلع  مالكلاو  اهيلع ))  اوناك  يتلا  مهتلبق  نع  مهالو  ام  سانلا  نم  ءاهفسلا  لوقيـس  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةبعكلا ىلإ 

نآرقلا5- يف  ركذ  برغملاو  قرشملا  نأ  نايبو  ٍميقتـسم ))  ٍطارـص  ىلإ  ءاشي  نم  يدهي  برغملاو  قرـشملا  هلل  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
عمجلاو ةينثتلاو  درفملا  ةغيص  ىلع 

نمزلاو6- ةمامإلاو  نيدلاو  ةعامجلا  ىلع  قلطت  ةمأ  نأ  نايبو  ًاطسو ))  ًةمأ  مكانلعج  كلذكو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( ًاديهش مكيلع  لوسرلا  نوكيو  سانلا  ىلع  ءادهش  اونوكتل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 8- كبسح لوقي  نأ  نآرقلا  هيلع  أرقي  نم  ىلع  نسي  له 

؟ 9- ميظعلا هللا  قدص  هتءارق  ماتخ  يف  لوقي  لهو 

؟ 10- ةيدمحملا ةمألا  ةيطسو  لوح  لاؤس 

-11 (( هيبقع ىلع  بلقني  نمم  لوسرلا  عبتي  نم  ملعنل  الإ  اهيلع  تنك  يتلا  ةلبقلا  انلعج  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

28b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 606  )  ( 160  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- مالكلاو  ةيآلا ، بارعإو  هيبقع ))  ىلع  بلقني  نمم  لوسرلا  عبتي  نم  ملعنل  الإ  اهيلع  تنك  يتلا  ةلبقلا  انلعج  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
هللا ملع 

-2 (( هللا ىده  نيذلا  ىلع  الإ  ًةريبكل  تناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةلئسأ3-
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قيفوت4- ةيادهو  ةلالد  ةياده  هيعون  ركذو  ةيادهلا  فيرعتو  هللا ))  ىده  نيذلا  ىلع  الإ  ًةريبكل  تناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 5- مهلامعأ طبحأف  هللا  لزنأ  ام  اوهرك  مهنأب  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  هركلاب  دارملا  ام 

؟ 6- هيلع قشي  هنأ  نيبو  لوسرلا  هب  ءاج  ام  ةهارك  نيب  قرف  كانه  له 

؟ 7- هيلع ليقث  وهو  هب  هسفن  مزلي  هنكلو  لوسرلا  هب  ءاج  ام  هيلع  قشي  سانلا  ضعب 

؟ 8- مكيأر امف  هب  لمع  ولو  لوسرلا  هب  ءاج  امم  ائيش  ضغبأ  نم  هنأ  مالسإلا  ضقاون  نم  ركذ  باهولا  دبع  نب  دمحم  خيشلا 

؟ 9- ملسو هيلع  هللا  ىلص  هنع  دري  مل  هنأ  نظي  وهو  لوسرلا  هب  ءاج  امم  ءيشلا  هركي  نم  مكح  ام 

؟ )) 10- مكل هرك  وهو  لاتقلا  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  يف  هركلاب  دارملا  ام 

-11 (( هللا ىده  نيذلا  ىلع  الإ  ًةريبكل  تناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-12 (( فوؤرل هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌميحر ))  ٌفوؤرل  سانلاب  هللا  نإ  مكناميإ  عيضيل  هللا  ناك  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يه13- ةبعكلا  نأ  نايبو  مارحلا ))  دجسملا  رطش  كهجو  لوف  اهاضرت  ًةلبق  كنيلونلف  ءامسلا  يف  كهجو  بلقت  ىرن  دق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
سدقملا تيب  ىلإ  هولعجف  اوفرح  دوهيلا  نأو  مهلك  ءايبنألا  ةلبق 

ٍطارـص14- ىلإ  ءاشي  نم  يدهي  برغملاو  قرـشملا  هلل  لق  اهيلع  اوناك  يتلا  مهتلبق  نع  مهالو  ام  سانلا  نم  ءاهفـسلا  لوقيـس  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( ٍميقتسم

29a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.26  ) ( ةغرفم  )  ( 591  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

ٍطارص1- ىلإ  ءاشي  نم  يدهي  برغملاو  قرشملا  هلل  لق  اهيلع  اوناك  يتلا  مهتلبق  نع  مهالو  ام  سانلا  نم  ءاهفسلا  لوقيس  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
 (( ٍميقتسم

-2 (( ًاديهش مكيلع  لوسرلا  نوكيو  سانلا  ىلع  ءادهش  اونوكتل  ًاطسو  ًةمأ  مكانلعج  كلذكو  ةيآلا ((  دئاوف 

-3 (( هيبقع ىلع  بلقني  نمم  لوسرلا  عبتي  نم  ملعنل  الإ  اهيلع  تنك  يتلا  ةلبقلا  انلعج  امو  ةيآلا ((  دئاوف 

ةلئسأ4-

-5 (( هيبقع ىلع  بلقني  نمم  لوسرلا  عبتي  نم  ملعنل  الإ  اهيلع  تنك  يتلا  ةلبقلا  انلعج  امو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-6 (( هللا ىده  نيذلا  ىلع  الإ  ًةريبكل  تناك  نإو  ةيآلا ((  دئاوف 

درلاو7- كلذ  يف  نيفلاخملا  لاوقأو  ناميإلا  نم  لمعلا  نأ  ناـيبو  ميحر ))  فوؤرل  ساـنلاب  هللا  نإ  مكناـميإ  عيـضيل  ناـك  اـمو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
. مهيلع

؟ )) 8- سانلا ىلع  ءادهش  اونوكتل  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ىمعألا  ةداهش  لوبق  ةيآلا  نم  دافتسي  له 

؟ )) 9- مكناميإ عيضيل  ناك  امو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ )) 10- اهيلع اوناك  يتلا  مهتلبق  نع  مهالو  ام  سانلا  نم  ءاهفسلا  لوقيس  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 11- هفسلا نم  لالضلا  نأ  عم  ةلالض  عرشلا  ةضراعمو  هفس  ةعيرشلا  ىلع  ضارتعالا  نإ  متلق 

؟ 12- هلل ةمكحلا  تابثإ  هيبقع ))  ىلع  بلقني  نمم  لوسرلا  عبتي  نم  ملعنل  الإ  اهيلع  تنك  يتلا  ةلبقلا  انلعج  امو  ةيآلا ((  نم  دافتسي  له 

؟ )) 13- سانلا ىلع  ءادهش  اونوكتل  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ )) 14- اديهش مكيلع  لوسرلا  نوكيو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

-15 (( اهاضرت ةلبق  كنيلونلف  ىلاعت (( :  هلوقريسفت 

-16 (( مارحلا دجسملا  رطش  كهجو  لوف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6012
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6012
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6012
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


هتمألو17- هل  باطخ  وه  يبنلل  هللا  باطخ  نأ  نايبو  هرطش ))  مكهوجو  اولوف  متنك  ام  ثيحو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

29b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.13  ) ( ةغرفم  )  ( 590  )  ( 160  ) 

 :- تايوتحملا  

ةكم1- لخاد  وه  نمل  ةبعكلا  لابقتسا  ىلع  مالكلاو  هرطش ))  مكهوجو  اولوف  متنك  ام  ثيحو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيبلسلا2- تافصلا  ىلع  مالكلاو  نولمعي ))  امع  لفاغب  هللا  امو  مهبر  نم  قحلا  هنأ  نوملعيل  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( كتلبق اوعبت  ام  ٍةيآ  لكب  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  تيتأ  نئلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نمل4- ًاذإ  كنإ  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ٍضعب  ةـلبق  ٍعباتب  مهـضعب  امو  مهتلبق  ٍعباتب  تنأ  اـمو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نيملاظلا

؟ 5- يه امو  مهصخت  ةلبق  ىراصنلاو  دوهيلل  له 

-6 (( ملعلا نم  كءاج  ام  دعب  نم  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( نيملاظلا نمل  اذإ  كنإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 8- ةلملا نع  جرخي  لهو  نيملاظلا ))  نمل  اذإ  كنإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ملظلاب  دارملا  ام 

ةمكحلاو9- ةيآلا  يف  ءانبألاب  دوصقملا  وهو  ةـيهقف  ةدـئاف  ركذو  مهءانبأ ))  نوفرعي  امك  هنوفرعي  باتكلا  مهانيتآ  نيذـلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةيراجلا لوب  لسغو  يبصلا  لوب  حضن  ببس  يف 

-10 (( نوملعي مهو  قحلا  نومتكيل  مهنم  ًاقيرف  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مكهوجو11- اولوف  متنك  ام  ثيحو  مارحلا  دجـسملا  رطـش  كهجو  لوف  اهاضرت  ةلبق  كنيلونلف  ءامـسلا  يف  كهجو  بلقت  ىرن  دق  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( هرطش

30a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 596  )  ( 178  ) 

 :- تايوتحملا  

يهو1- ةيهقف  ةلأسم  ركذو  مارحلا ))  دجسملا  رطش  كهجو  لوف  اهاضرت  ةلبق  كنيلونلف  ءامـسلا  يف  كهجو  بلقت  ىرن  دق  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 
هتالص يف  هرصب  مومأملاو  مامإلا  يمري  نيأ 

يف2- ةلبقلا  كرت  اهيف  رذعي  يتلا  عضاوملا  نايبو  هرطـش ))  مكهوجو  اولوف  متنك  ام  ثيحو  مارحلا  دجـسملا  رطـش  كهجو  لوف  ةيآلا ((  دئاوف 
ةالصلا

-3 (( نولمعي امع  لفاغب  هللا  امو  مهبر  نم  قحلا  هنأ  نوملعيل  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  نإو  ةيآلا ((  دئاوف 

مهءاوهأ4- تعبتا  نئلو  ٍضعب  ةلبق  ٍعباتب  مهـضعب  امو  مهتلبق  ٍعباتب  تنأ  امو  كتلبق  اوعبت  ام  ٍةيآ  لكب  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  تيتأ  نئلو  ةيآلا ((  دـئاوف 
 (( نيملاظلا نمل  ًاذإ  كنإ  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم 

-5 (( نيملاظلا نمل  ًاذإ  كنإ  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  مهءاوهأ  تعبتا  نئلو  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 6- ةيبرع دالب  يف  مهنأ  عم  مهريغو  روبقلا  دابعك  رفكلا  مهرهاظ  صاخشأ  عم  لماعتي  فيك 

لاؤس7-
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لاؤس8-

ديلقتلا9- لوح  لاؤس 

-10 (( مهئاوهأ تعبتا  نئلو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 11- بلقلا يه  حورلا  سيلأ 

؟ ) 12- فلتخا اهنم  ركانت  امو  فلتأ  اهنم  فراعت  ام  ةدنجم  دونج  حاورألا  ثيدح (  ىنعم  ام 

-13 (( مهءانبأ نوفرعي  امك  هنوفرعي  باتكلا  مهانيتآ  نيذلا  ةيآلا ((  دئاوف 

-14 (( نيملاظلا نمل  اذإ  كنإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-15 (( مهءانبأ نوفرعي  امك  هنوفرعي  باتكلا  مهانيتآ  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

30b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 621  )  ( 149  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  نيرتمملا ))  نم  ننوكت  الف  كبر  نم  قحلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا2- بارعإو  تاريخلا ))  اوقبتساف  اهيلوم  وه  ٌةهجو  ٍلكلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

قرفلاو3- لجو  زع  هلل  ةردقلا  ةفـص  ىلع  مالكلاو  ٌريدق ))  ٍءيـش  لك  ىلع  هللا  نإ  ًاعيمج  هللا  مكب  تأي  اونوكت  ام  نيأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةردقلاو ةوقلا  نيب 

ريدق4- ءاشي  ام  ىلع  هللا  ةرابعلا :  هذه  أطخ  نايب 

-5 (( مارحلا دجسملا  رطش  كهجو  لوف  تجرخ  ثيح  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 6- مارحلا دجسملا  رطش  كهجو  لوف  تجرخ  ثيح  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ )) 7- مارحلا دجسملا  لاق ((  امنإو  ةبعكلا  كهجو  لوف  لقي  مل  اذامل 

؟ )) 8- مارحلا دجسملا  رطش  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

ةيآلا9- بارعإو  نولمعت ))  امع  ٍلفاغب  هللا  امو  كبر  نم  قحلل  هنإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نيرتمملا نم  ننوكت  الف  كبر  نم  قحلا  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( تاريخلا اوقبتساف  اهيلوم  وه  ٌةهجو  ٍلكلو  ةيآلا ((  دئاوف 

-12 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ًاعيمج  هللا  مكب  تأي  اونوكت  ام  نيأ  ةيآلا ((  دئاوف 

-13 (( تاريخلا اوقبتساف  اهيلوم  وه  ٌةهجو  ٍلكلو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

-14 (( نولمعت امع  ٍلفاغب  هللا  امو  كبر  نم  قحلل  هنإو  مارحلا  دجسملا  رطش  كهجو  لوف  تجرخ  ثيح  نمو  ةيآلا ((  دئاوف 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

31a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 661  )  ( 187  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- مالكلاو  نولمعت ))  امع  ٍلفاغب  هللا  امو  كبر  نم  قحلل  هنإو  مارحلا  دجـسملا  رطـش  كهجو  لوف  تجرخ  ثيح  نمو  ةيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
ةيبلسلا تافصلا 

-2. نيفلاخملا ىلع  درلاو  كلذ  يف  سانلا  لاوقأ  ركذو  هلمع . يف  قلعت  ةئيشملل  لهو  ريخم ، وأ  ريسم  ناسنإلا  له  ةلأسم :

سانلل3- نوكي  الئل  هرطـش  مكهوجو  اولوف  متنك  اـم  ثيحو  مارحلا  دجـسملا  رطـش  كـهجو  لوف  تجرخ  ثيح  نمو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ثيح نمو  هلوق ((  راركت  ةدـئاف  نايبو  نودـتهت ))  مكلعلو  مكيلع  يتمعن  متألو  ينوشخاو  مهوشخت  الف  مهنم  اوملظ  نيذـلا  ـالإ  ٌةـجح  مكيلع 

 (( هرطش مكهوجو  اولوف  متنك  ام  ثيحو  مارحلا  دجسملا  رطش  كهجو  لوف  تجرخ 

فوخلاو4- ةيشخلا  نيب  قرفلاو  نودتهت ))  مكلعلو  مكيلع  يتمعن  متألو  ينوشخاو  مهوشخت  الف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( نودتهت مكلعلو  مكيلع  يتمعن  متألو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نوملعت6- اونوكت  مل  ام  مكملعيو  ةمكحلاو  باتكلا  مكملعيو  مكيكزيو  انتايآ  مكيلع  ولتي  مكنم  ًالوسر  مكيف  انلـسرأ  امك  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
((

-7. هللا ركذ  ىلع  مالكلاو  ةيآلا  بارعإو  مكركذأ ))  ينوركذاف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 92نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12861
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

31b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.07  ) ( ةغرفم  )  ( 607  )  ( 184  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ينوركذاف هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  مكركذأ ))  ينوركذاف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

دمحلاو2- ركشلا  نيب  قرفلاو  نورفكت ))  الو  يل  اوركشا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ملعلا3- راثآ  ركذو  هيلع )  هتمعن  رثأ  ىري  نأ  بحأ  ةمعن  هدبع  ىلع  معنأ  اذإ  هللا  نإ  ثيدح (  حرش 

ناميإلا4- فصوب  مالكلا  ريدصت  ةدئافو  ةالصلاو ))  ربصلاب  اونيعتسا  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيصعم5- نع  ربصلاو  هللا  ةعاط  ىلع  ربصلا  يهو : هماسقأ  ركذو  احالطـصاو  ةغل  ربصلا  فيرعتو  ربصلاب ))  اونيعتـسا  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ةعاطلا ىلع  ربصلا  وه  مهلضفأ  نأ  نايبو  هللا  رادقأ  ىلع  ربصلاو  هللا 

-6. لجو زع  هللا  نم  جرفلا  راظتنالا  ربصلاب  ةناعتسالا  هجوأ  نم 

ةالصلا7- يف  عوشخلا  ىلع  مالكلاو  ةالصلاب ، ةناعتسالا  نوكت  فيكو  ةالصلاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نيرباصلا عم  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةلطعملاو9- ةيلولحلا  ىلع  درلاو  ةلثمألا  عم  ةصاخ  ةيعمو  ةماع  ةيعم  يهو : هعاونأ  ركذو  هللا  ةيعم  ىلع  مالكلا 

32a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.50  ) ( ةغرفم  )  ( 606  )  ( 190  ) 

 :- تايوتحملا  

نإ1- مهلوق  يف  ةيلولحلا  ىلع  درلاو  هلل  ولعلا  ةفـص  نايبو  هللا  ةيعم  ىلع  مالكلا  ةمتتو  نيرباصلا ))  عم  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
. ضرألا يف  انعم  هللا 

نع2- ةدرجم  ةصاخلا  ةيعملا  لهف  ةصاخو  ةـماع  ةـيعم  كانه  انلقو  انـصصخ  اذإف  ههجو  ام  ميمعتلا  يفانت  صيـصختلا  ةـيعملا  نإ  مهنم  لاق  نم 
؟  ةماعلا ةيعملا 

؟ 3- شرعلا هنم  ولخي  ال  لوقن : لهف  ولعلا  ةفص  هل  نإ  انلقو  ايندلا  ءامس  ىلإ  هللا  لزن  اذإ 

-4 (( نورعشت نكلو ال  ءايحأ  لب  ٌتاومأ  هللا  ليبس  يف  لتقي  نمل  اولوقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ملعلا5- بالط  ىلإ  ةحيصن 

ركذو6- نوملعت ))  اونوكت  مل  ام  مكملعيو  ةمكحلاو  باتكلا  مكملعيو  مكيكزيو  انتايآ  مكيلع  ولتي  مكنم  ًالوسر  مكيف  انلـسرأ  امك  ةـيآلا ((  دـئاوف 
دسافملا عفدو  حلاصملا  بلجل  تءاج  ةعيرشلا  نإ  ةدعاق :

ليهجتلا7- لهأو  ليوأتلا  لهأ  ىلع  درلا 

-8 (( نوملعت اونوكت  مل  ام  مكملعيو  ةمكحلاو  باتكلا  مكملعيو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-9 (( مكركذأ ينوركذاف  ةيآلا ((  دئاوف 

-10 (( نورفكت الو  يل  اوركشاو  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( نيرباصلا عم  هللا  نإ  ةالصلاو  ربصلاب  اونيعتسا  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا ((  دئاوف 

32b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13119

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
1برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
1ايسور

32b- ةرقبلا ةروس  ريسفت 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.47  ) ( ةغرفم  )  ( 625  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  نورعشت ))  نكلو ال  ءايحأ  لب  ٌتاومأ  هللا  ليبس  يف  لتقي  نمل  اولوقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( عوجلاو فوخلا  نم  ٍءيشب  مكنولبنلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( تارمثلاو سفنألاو  لاومألا  نم  ٍصقنو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

قرفلاو4- ركشلا ، مث  اضرلا  مث  ربصلا  مث  طخستلا  ةعبرأ : يهو  بئاصملا  يف  سانلا  لاوحأ  ركذو  نيرباصلا ))  رـشبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ربصلاو اضرلا  نيب 

اهجاوزو5- اهجوز  ةافو  يف  ةملـس  مأ  ربص  ةـصق  ركذو  نوعجار ))  هيلإ  ـا  نإو هلل  انإ  اولاق  ٌةبيـصم  مهتباـصأ  اذإ  نيذـلا  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلاب 

؟ 6- اضر مأ  ربص  اذه  له  نوعجار ))  هيلإ  ـا  نإو هلل  انإ  اولاق  ٌةبيصم  مهتباصأ  اذإ  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

ةلمجلا7- بارعإو  نوعجار ))  هيلإ  ـا  نإو هلل  انإ  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-8 (( نودتهملا مه  كئ  ـ لوأو ٌةمحرو  مهبر  نم  ٌتاولص  مهيلع  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( نورعشت نكلو ال  ءايحأ  لب  ٌتاومأ  هللا  ليبس  يف  لتقي  نمل  اولوقت  الو  ةيآلا ((  دئاوف 

33a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.71  ) ( ةغرفم  )  ( 599  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نورعشت نكلو ال  ءايحأ  لب  ٌتاومأ  هللا  ليبس  يف  لتقي  نمل  اولوقت  الو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

هذه2- لوزن  ببس  ركذو  امهب ))  فوطي  نأ  هيلع  حانج  الف  رمتعا  وأ  تيبلا  جح  نمف  هللا  رئآعش  نم  ةورملاو  افصلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةيآلا

-3 (( اريخ عوطت  نمو  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌميلع ))  ٌركاش  هللا  نإف  ًاريخ  عوطت  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- ةيطرش مأ  ةلوصوم  يه  له  اريخ ))  عوطت  نمو  هلوق ((  يف  نم  بارعإ  ام 

-5 (( باتكلا يف  سانلل  هانيب  ام  دعب  نم  ىدهلاو  تانيبلا  نم  انلزنأ  ام  نومتكي  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( نونعاللا مهنعليو  هللا  مهنعلي  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

له7- رخآ  بنذ  ىلع  رـصأو  بنذ  نم  بات  نمك  اهلئاسم  ضعبو  اهطورـش  ركذو  ةبوتلا  ىلع  مالكلاو  اوبات ))  نيذـلا  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. هتبوت لبقت 

-8 (( ميحرلا باوتلا  انأو  مهيلع  بوتأ  كئ  ـ لوأف اونيبو  اوحلصأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 9- اونيبو اوحلصأو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  نايبلاو  حالصإلا  نوكي  فيك 

-10 (( ميحرلا باوتلا  انأو  مهيلع  بوتأ  كئ  ـ لوأف ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

33b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( ةغرفم  )  ( 193  ) 
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1ايسور
11ةيدوعسلا

41اكيرمأ
A11

ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 606  )  ( 193  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نونعاللا مهنعليو  هللا  مهنعلي  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس  ىلع  باوج  ةمتت 

-2. ةصاخو ةماع  اهنأو  هلل  ةمحرلا  ةفص  تابثإو  ميحرلا ))  باوتلا  انأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيآلا3- بارعإو  نيعمجأ ))  سانلاو  ةكئالملاو  هللا  ةنعل  مهيلع  كئلوأ  ٌرافك  مهو  اوتامو  اورفك  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- ليئاكيمو ليفارسإ  لمع  لوح  لاؤس 

؟ 5- روصلا يف  قلخت  حاورألا  له 

؟ 6- رافكلل سانلاو  ةكئالملا  ةنعل  نوكت  فيك 

-7 (( نورظني مه  الو  باذعلا  مهنع  ففخي  اهيف ال  نيدلاخ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا8- بارعإو  ميحرلا ))  نمحرلا  وه  الإ  هلإ  ٌدحاو ال  ٌهلإ  مكه  ـ لإو ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ٌركاش9- هللا  نإف  ًاريخ  عوطت  نمو  امهب  فوطي  نأ  هيلع  حانج  الف  رمتعا  وأ  تيبلا  جح  نمف  هللا  رئآعـش  نم  ةورملاو  افـصلا  نإ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
جحلا يف  ةورملاو  افصلاب  فاوطلا  مكح  ىلع  مالكلاو  ٌميلع )) 

-10 (( نونعاللا مهنعليو  هللا  مهنعلي  كئ  ـ لوأ باتكلا  يف  سانلل  هانيب  ام  دعب  نم  ىدهلاو  تانيبلا  نم  انلزنأ  ام  نومتكي  نيذلا  نإ  ةيآلا ((  دئاوف 

تيملا11- نعلو  نيعملا  نعلك  هلئاسم  ضعب  ركذو  نعللا  ىلع  مالكلاو  نونعاللا ))  مهنعليو  هللا  مهنعلي  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

ءاعدـلاو12- نييعتلاب  ارفاك  تام  نم  ةـنعل  ىلع  ليلد  هيف  له  هللا ))  ةـنعل  مهيلع  كئلوأ  رافك  مهو  اوتامو  اورفك  نيذـلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟  هبسو هيلع 

؟ ) 13- ةمايقلا موي  ءاعفش  الو  ءادهش  نونوكي  نيناعللا ال  نإ  ثيدح (  نيبو  نونعاللا ))  مهنعليو  ىلاعت (( :  هلوق  نيب  عمجلا  فيك 

؟ 14- نيعملا نعل  ىلع  ليلد  هيف  له  ةرمس  هللا  لتاق  رمع : لوق  يف 

؟ 15- نيعملا نعل  ىلع  ليلد  هيف  له  ائيس  ابس  هبسف  ةياور  يفو  هللا  كنعل  هنبال  رمع  نب  هللا  دبع  لوق  يف 

-16. زوجي ىتمو  مرحي  ىتمو  ملعلا  متك  مكح  ىلع  مالكلا 

؟ 17- ىوتفلا عفد  زوجي  له 

؟ 18- ءاتفالا لوح  لاؤس 

؟ 19- دبعلل لعفلا  ةبسن  يف  ةيربجلا  ىلع  درلا  يهو  ةدئاف  نومتكي ))  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  له 

-20 (( ميحرلا باوتلا  انأو  مهيلع  بوتأ  كئ  ـ لوأف اونيبو  اوحلصأو  اوبات  نيذلا  الإ  ةيآلا ((  دئاوف 

34a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 600  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

هذه1- نيبي  نأ  دبال  ةعدب  نم  بات  نم  هنأ  نايبو  ميحرلا ))  باوتلا  انأو  مهيلع  بوتأ  كئ  ـ لوأف اونيبو  اوحلـصأو  اوبات  نيذلا  الإ  ةـيآلا ((  دـئاوف  ةـمتت 
. اهنع عجر  هنأو  ةعدبلا 

؟ 2- ةيبالكلا ىلع  يرعشألا  نسحلا  وبأ  در  له 

مهلجد3- نايبو  ةيفوصلا  بهذم  مذ 

-4 (( ميحرلا باوتلا  انأو  مهيلع  بوتأ  كئ  ـ لوأف اونيبو  اوحلصأو  اوبات  نيذلا  الإ  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

ركذو5- ةكئالملاب  ناميإلا  ىلع  مالكلاو  نيعمجأ ))  سانلاو  ةـكئالملاو  هللا  ةـنعل  مهيلع  كئلوأ  ٌرافك  مهو  اوتامو  اورفك  نيذـلا  نإ  ةـيآلا ((  دـئاوف 
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مهب قلعتت  يتلا  لئاسملا  ضعب 

-6 (( نورظني مه  الو  باذعلا  مهنع  ففخي  اهيف ال  نيدلاخ  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 7- هرفك ىلع  تام  اذإ  رفاكلا  نعل  زاوج  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

درلاو8- هللا ، الإ  هلإ  ديحوتلا ال  ةملك  ىنعم  نايبو  ةيآلا  بارعإو  ميحرلا ))  نمحرلا  وه  الإ  هلإ  ٌدحاو ال  ٌهلإ  مكه  ـ لإو ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
هللا الإ  دوجوم  ال  لاق : ثيح  هللا  الإ  هلإ  هريسفت ال  يف  دومحم  ىفطصم  ىلع 

نايبو9- امهنيب . قرفلا  ركذو  ةدـحاو  اـمهتدام  نأ  عم  هللا  ءامـسأ  نم  نيمـسا  اـمهنأ  ىلع  مـالكلاو  ميحرلا ))  نمحرلا  ىلاـعت (( :  هلوق  بارعإ 
يزوجلا نبا  ةديقع 

امهدحأ10- ناقيفر  نيمسا  ديري  هنأ  ىلع  مكحن  حيحـصلا  دقتعملا  ىلإ  انعجر  اذإف  ناقيقر  نامـسا  امهنأب  ميحرلا  نمحرلا  رـسف  ملعلا  لهأ  ضعب 
؟  مكيأر امف  قفرلا  بحي  قيفر  هللا  نوكل  رخآلا  نم  قفرأ 

؟ 11- تافصلا باب  يف  ةضوفملا  بهذمو  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأ  بهذم  نيب  قرفلا  ام 

؟ 12- ميحرلا نمحرلا  مسا  ىنعم  لوح  لاؤس 

؟ 13- ةمحرلا ةفصب  ميحرلا  نمحرلا  ةقالع  ام 

-14 (( ضرألاو تاوامسلا  قلخ  يف  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 (( راهنلاو ليللا  فالتخاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16 (( سانلا عفني  امب  رحبلا  يف  يرجت  يتلا  كلفلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

34b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 573  )  ( 168  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ )) 1- ضرألاو تاومسلا  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 2- ولعلا هانعمف  ءامس  ليق  اذإو  مارجألا  هانعمف  تاومسلا  تعمج  اذإ  لاق : نم  لوق  يف  مكيأر  ام 

-3 (( اهتوم دعب  ضرألا  هب  ايحأف  ءام  نم  ءامسلا  نم  هللا  لزنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

امو4- سانلا  عفني  امب  رحبلا  يف  يرجت  يتلا  كلفلاو  راهنلاو  لـيللا  فـالتخاو  ضرـألاو  تاومـسلا  قلخ  يف  نإ  ىلاـعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
ضرألاو ءامسلا  نيب  رخـسملا  باحـسلاو  حايرلا  فيرـصتو  ٍةبآد  لك  نم  اهيف  ثبو  اهتوم  دعب  ضرألا  هب  ايحأف  ءام  نم  ءامـسلا  نم  هللا  لزنأ 

 (( نولقعي ٍموقل  ٍتايآل 

-5 (( ةيرقلا لأساو  ىلاعت (( :  هلوقب  مهلالدتساو  نآرقلا  يف  زاجملا  ىلع  مالكلاو  اهتوم ))  دعب  ضرألا  هب  ايحأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-6 (( ٍةبآد لك  نم  اهيف  ثبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( حايرلا هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  حايرلا ))  فيرصتو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( ضرألاو ءامسلا  نيب  رخسملا  باحسلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

35a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 578  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 (( ضرألاو ءامسلا  نيب  رخسملا  باحسلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( نولقعي موقل  تايآل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ميحرلا نمحرلا  وه  الإ  هلإ  ٌدحاو ال  ٌهلإ  مكه  ـ لإو ةيآلا ((  دئاوف 

ءامسلا4- نم  هللا  لزنأ  امو  سانلا  عفني  امب  رحبلا  يف  يرجت  يتلا  كلفلاو  راهنلاو  ليللا  فالتخاو  ضرألاو  تاومسلا  قلخ  يف  نإ  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( نولقعي ٍموقل  ٍتايآل  ضرألاو  ءامسلا  نيب  رخسملا  باحسلاو  حايرلا  فيرصتو  ٍةبآد  لك  نم  اهيف  ثبو  اهتوم  دعب  ضرألا  هب  ايحأف  ءام  نم 

-5 (( هللا بحك  مهنوبحي  ًادادنأ  هللا  نود  نم  ذختي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( هلل ًابح  دشأ  اونمآ  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7. اهبارعإ عم  ةيآلا  هذه  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ًاعيمج ))  هلل  ةوقلا  نأ  باذعلا  نوري  ذإ  اوملظ  نيذلا  ىري  ولو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( باذعلا ديدش  هللا  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

35b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 585  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

باذعلا1- نوري  ذإ  اوملظ  نيذلا  ىري  ولو  هلل  ًابح  دشأ  اونمآ  نيذلاو  هللا  بحك  مهنوبحي  ًادادنأ  هللا  نود  نم  ذختي  نم  سانلا  نمو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( باذعلا ديدش  هللا  نأو  ًاعيمج  هلل  ةوقلا  نأ 

ديدشلا2- هللا  ءامسأ  نم  سيل 

-3 (( بابسألا مهب  تعطقتو  باذعلا  اوأرو  اوعبتا  نيذلا  نم  اوعبتا  نيذلا  أربت  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( انم اوؤربت  امك  مهنم  أربتنف  ًةرك  انل  نأ  ول  اوعبتا  نيذلا  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا5- بارعإو  رانلا ))  نم  نيجراخب  مه  امو  مهيلع  ٍتارسح  مهلامعأ  هللا  مهيري  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةحابإلا6- ءايشألا  يف  لصألا  نأ  ةدعاق : ركذو  ًابيط ))  ًالالح  ضرألا  يف  امم  اولك  سانلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( ٌنيبم ٌودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 8- امهيف لامشلا  ديلا  لامعتسا  مدعو  برشلاو  لكألا  بادآ  يف  ةلئسأ 

-9 (( ٌنيبم ٌودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  همتت 

؟ 10- ةيطرشلا ول  لاثم 

-11 (( مهلامعأ هللا  مهيري  كلذك  هلوق ((  يفو  بابسألا ))  مهب  تعطقتو  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذ 

-12 (( ٌنيبم ٌودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ًابيط  ًالالح  ضرألا  يف  امم  اولك  سانلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

36a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 567  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٌنيبم ٌودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ًابيط  ًالالح  ضرألا  يف  امم  اولك  سانلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم  ةمتت 

-2 (( بابسألا مهب  تعطقتو  باذعلا  اوأرو  اوعبتا  نيذلا  نم  اوعبتا  نيذلا  أربت  ذإ  ةيآلا ((  دئاوف 

نم3- نيجراخب  مه  امو  مهيلع  ٍتارـسح  مهلامعأ  هللا  مهيري  كلذك  انم  اوؤربت  امك  مهنم  أربتنف  ًةرك  انل  نأ  ول  اوعبتا  نيذلا  لاقو  ةيآلا ((  دـئاوف 
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 (( رانلا

لاؤس4-

نوبطاخم5- رافكلا  نأ  نايبو  ٌنيبم ))  ٌودـع  مكل  هنإ  ناطيـشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ًابيط  ًالالح  ضرألا  يف  امم  اولك  سانلا  اهيأ  اي  ةـيآلا ((  دـئاوف 
اوملسأ نإ  ءاضق  مهمزلي  هنأو ال  ةعيرشلا  عورفب 

؟ 6- اهءاضقب رمؤي  له  ةاكزلاب  نواهتملا  ملسملا 

-7 (( ٌنيبم ٌودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ًابيط  ًالالح  ضرألا  يف  امم  اولك  سانلا  اهيأ  اي  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-8 (( ءاشحفلاو ءوسلاب  مكرمأي  امنإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( نوملعت ام ال  هللا  ىلع  اولوقت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهمكح10- نايبو  هللا  ىلع  لوقلا  ماسقأركذ 

ةشقانم11-

هماكحأبو12- هلاعفأبو  هتافصو  هئامسأبو  هتاذب  هللا  ىلع  لوقلا  لمشي  نوملعت ))  ام ال  هللا  ىلع  اولوقت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

اهمكح13- نايبو  هللا  ىلع  لوقلا  ماسقأ  ىلع  مالكلا  ةمتتو  هفالخ ، هللا  لوق  نأ  ملعي  ام  هللا  ىلع  لاق  نميف  مكحلا  نايب 

؟ 14- هللا ىلع  لوقلا  يه  ىوتفلا  له 

-15 (( انءابآ هيلع  انيفلأ  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنأ  ام  اوعبتا  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لقعلا16- ىنعمو  ةيآلا ، بارعإو  نودتهي ))  الو  ًائيش  نولقعي  مهؤابآ ال  ناك  ولوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

36b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 546  )  ( 164  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ءادنو ءاعد  الإ  عمسي  امب ال  قعني  يذلا  لثمك  اورفك  نيذلا  لثمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةلمجلا2- بارعإو  نولقعي ))  مهف ال  ٌيمع  ٌمكب  ٌمص  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نوملعت ام ال  هللا  ىلع  اولوقت  نأو  ءاشحفلاو  ءوسلاب  مكرمأي  امنإ  ةيآلا ((  دئاوف 

-4 (( نودتهي الو  ًائيش  نولقعي  مهؤابآ ال  ناك  ولوأ  انءابآ  هيلع  انيفلأ  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنأ  ام  اوعبتا  مهل  ليق  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-5 (( نولقعي مهف ال  ٌيمع  ٌمكب  ٌمص  ءادنو  ءاعد  الإ  عمسي  امب ال  قعني  يذلا  لثمك  اورفك  نيذلا  لثمو  ةيآلا ((  دئاوف 

امارح6- نوكيو  الالح  نوكي  قزرلا  نأ  نايبو  مكانقزر ))  ام  تابيط  نم  اولك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا7- بارعإو  نودبعت ))  هايإ  متنك  نإ  هلل  اوركشاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نوباصلاو8- نبجلا  عاونأ  ضعبل  ميرحت  هيف  يمالسإلا  ملاعلا  ةطبار  نع  رشن  لاقم  ىلع  مالكلا 

ركذو9- ةتيملا ، لكأ  ميرحت  نم  توحلاو  دارجلا  لكأ  ءاثتساو  احالطصاو ، ةعل  ةتيملا  فيرعتو  ةتيملا ))  مكيلع  مرح  امنإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
. ةتيملاب قلعتت  يتلا  لئاسملا  ضعب 

-10 (( مدلاو ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

37a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 576  )  ( 164  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6027
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6027
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6027
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6028
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6028
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6028
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 :- تايوتحملا  

؟ 1- حورلا جورخو  ةميهبلا  حبذ  دعب  جرخي  يذلا  مدلا  مكح  ام 

؟ ) 2- نامدو ناتتيم  انل  تلحأ  ثيدح (  لوح  لاؤس 

-3 (( ريزنخلا محلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( ريزنخلا محلو  مدلاو  ةتيملا  مكيلع  مرح  امنإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

حبذلاب5- قلعتت  لئاسم  ركذو  هللا ))  ريغل  هب  لهأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  ٍداع  الو  ٍغاب  ريغ  رطضا  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 7- حئابذلا ضعب  مكح  لوح  ةلئسأ 

-8 (( نودبعت هايإ  متنك  نإ  هلل  اوركشاو  مكانقزر  ام  تابيط  نم  اولك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ةيآلا ((  دئاوف 

-9 (( هللا ريغل  هب  لهأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-10 (( رطضا نمف  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌميحر ))  ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  ٍداع  الو  ٍغاب  ريغ  رطضا  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 12- ةينعم مأ  ةيسح  ةتيملا  ةساجن  له 

لاؤس13-

؟ 14- مأ ال اهلكأ  زوجي  له  يمدآلا  ةتيم  ىلإ  ناسنإلا  رطضا  اذإ 

؟ 15- رارطضالا دنع  لحي  ريزنخلا  محلك  مرحملا  ىتح 

لاؤس16-

لاؤس17-

؟ 18- موهفم هل  له  محللاب  ريزنخلا  يف  ديق  اذامل 

37b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 573  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  ًاليلق ))  ًانمث  هب  نورتشيو  باتكلا  نم  هللا  لزنأ  ام  نومتكي  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( ٌميلأ ٌباذع  مهلو  مهيكزي  الو  ةمايقلا  موي  هللا  مهملكي  الو  رانلا  الإ  مهنوطب  يف  نولكأي  ام  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ريزنخلا محلو  مدلاو  ةتيملا  مكيلع  مرح  امنإ  ةيآلا ((  دئاوف 

يوادتلا4- مكحو  ةرورـضلا  ىلع  مالكلاو  ٌميحر ))  ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  ٍداع  الو  ٍغاب  ريغ  رطـضا  نمف  هللا  ريغل  هب  لهأ  امو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
مرحملاب

ةلئسأ5-

س6-

س7-

لاؤس8-

؟ 9- ةينعم مأ  ةيسح  رمخلا  ةساجن  له 

س10-
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س11-

-12 (( ًاليلق ًانمث  هب  نورتشيو  باتكلا  نم  هللا  لزنأ  ام  نومتكي  نيذلا  نإ  ةيآلا ((  دئاوف 

-13 (( ٌميلأ ٌباذع  مهلو  مهيكزي  الو  ةمايقلا  موي  هللا  مهملكي  الو  رانلا  الإ  مهنوطب  يف  نولكأي  ام  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

38a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 575  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٌميلأ ٌباذع  مهلو  مهيكزي  الو  ةمايقلا  موي  هللا  مهملكي  الو  رانلا  الإ  مهنوطب  يف  نولكأي  ام  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

الو2- رانلا  الإ  مهنوطب  يف  نولكأي  ام  كئ  ـ لوأ ًاليلق  ًانمث  هب  نورتشيو  باتكلا  نم  هللا  لزنأ  ام  نومتكي  نيذـلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( ٌميلأ ٌباذع  مهلو  مهيكزي  الو  ةمايقلا  موي  هللا  مهملكي 

-3 (( ٌميلأ ٌباذع  مهلو  مهيكزي  الو  ةمايقلا  موي  هللا  مهملكي  الو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-4 (( ةرفغملاب باذعلاو  ىدهلاب  ةلالضلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لجو5- زع  هلل  بجعلا  ةفص  تابثإو  رانلا ))  ىلع  مهربصأ  امف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 6- اهانعمو هلل  بجعلا  ةفص  لوح  لاؤس 

؟ 7- اضيأ دابعلا  نمو  هللا  نم  بجعتلا  لمتحي  هنأ  ةيآلا  يف  لوقن  نأ  نكمي  له 

؟ 8- اهانعمو هلل  بجعتلا  ةفص  لوح  لاؤس 

؟ 9- ناظقي هنأ  هلل  تبثن  الأ  َةنِسلا  الثم  نكل  اهدض  تبثنف  ةيبلس  ةفص  تدرو  اذإ 

-10 (( رانلا ىلع  مهربصأ  امف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-11 (( قحلاب باتكلا  لزن  هللا  نأب  كلذ  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-12 ( ةمحر يتمأ  فالخ  ثيدحلا (  ةراكن  نايبو  ٍديعب ))  ٍقاقش  يفل  باتكلا  يف  اوفلتخا  نيذلا  نإو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

؟ 13- مكيأر امف  فالتخالل  الإ  اوقلخ  ام  مهضعب  لاقف  مهقلخ ))  كلذلو  كبر  محر  نم  الإ  نوفلتخي  نولازي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 14- مأ ال سانلا  ماوعل  ةبسنلاب  ةمحر  وه  لهف  دحاولا  بهذملا  يف  ىتح  ترثك  اندهع  ىلإ  ةباحصلا  ندل  نم  ءاملعلا  فالتخا 

؟ 15- ماع مأ  ىراصنلاو  دوهيلاب  صاخ  وه  له  ٍديعب ))  ٍقاقش  يفل  باتكلا  يف  اوفلتخا  نيذلا  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

ىلوألا16- ىلع  ةيناثلا  ةلمجلا  فطع  ٍدـيعب ))  ٍقاقـش  يفل  باتكلا  يف  اوفلتخا  نيذـلا  نإو  قحلاب  باتكلا  لزن  هللا  نأب  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟  ببسلا نم  وه  له 

باتكلا17- ةظفل  راركت  يف  ةمكحلا  ام  ٍديعب ))  ٍقاقش  يفل  باتكلا  يف  اوفلتخا  نيذلا  نإو  قحلاب  باتكلا  لزن  هللا  نأب  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟  نيترم ةيآلا  يف 

؟ 18- قحلا نع  دعبلا  مأ  ناكملا  يف  دعبلا  له  ديعب ))  قاقش  يفل  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-19 (( رانلا ىلع  مهربصأ  امف  ةرفغملاب  باذعلاو  ىدهلاب  ةلالضلا  اورتشا  نيذلا  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

-20 (( ٍديعب ٍقاقش  يفل  باتكلا  يف  اوفلتخا  نيذلا  نإو  قحلاب  باتكلا  لزن  هللا  نأب  كلذ  ةيآلا ((  دئاوف 

لوزن21- ببس  نايبو  ربلا ))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  برغملاو ))  قرشملا  لبق  مكهوجو  اولوت  نأ  ربلا  سيل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةيآلا هذه 

38b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( ةغرفم  )  ( 206  ) 
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 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 588  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

هللاب1- ناميإلا  ىلع  مالكلاو  ةـيآلا ، بارعإو  ربلا ))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوـألا  ركذو  هللاـب ))  نمآ  نم  ربلا  نك  ـ لو ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةرطفلاو لقعلاب  هدوجو  ىلع  ةلالدلاو  هديحوتو 

-2 (( رخآلا مويلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مهفئاظوو3- مهئامسأ  ضعب  انل  هللا  نيب  دقو  لوقع ، مهلو  داسجأ  مهنأو  احالطصاو  ةغل  ةكئالملا  فيرعتو  ةكئالملاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- اولوحتي نأ  نكمي  لهو  مكيأر ، امف  مهارن  اننأل ال  داسجأب  اوسيل  ةكئالملا  نأب  نمؤن  نأ  دبال  هنإ  لاق  نم 

مدآل5- اودجـسا  ةكئالملل  انلق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعمو  ةكئالملا ، نم  سيل  ناطيـشلا  نأ  نايبو  ةـكئالملاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 (( سيلبإ الإ  اودجسف 

هذه6- نأ  نايبو  انيلع . هللا  اهامـسو  تلزنأ  يتلا  بتكلا  ركذو  باتك ، هيلع  هللا  لزنأ  لوسر  لك  نأ  نايبو  باتكلاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ميركلا نآرقلاب  اهلك  تخسن  لب  اهب  لمعي  الو  تلدبو  تفرح  دق  نآرقلا  ريغ  بتكلا 

اليصفتو7- الامجإ  مهب  ناميإلاو  مهددع  ركذو  يبنلاو  لوسرلا  نيب  قرفلا  نايبو  نييبنلاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

39a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 711  )  ( 363  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ريخلل مهبحو  ةباحصلا  مرك  نم  ةلثمأ  ركذ  ةقدصلا  لضف  نايبو  هبح ))  ىلع  لاملا  ىتآو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2. ةقدصلا يف  مهريغ  ىلع  ىبرقلا  يوذ  ميدقت  يف  ةمكحلاو  ىبرقلا ))  يوذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

متيلا3- فيرعتو  ىماتيلاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

دشأ4- امهيأو  ريقفلا  نيبو  هنيب  قرفلاو  نيكسملا  فيرعتو  نيكاسملاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( ليبسلا نباو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لاملا6- لاؤس  مذ  نايبو  نيلئآسلاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

قتعلا7- لضفو  باقرلا  عاونأ  ركذو  باقرلا ))  يفو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( هبح ىلع  هلوق ((  يف  ديقلا  ةدئاف  هبح ))  ىلع  لاملا  ىتآو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-9 (( باقرلا يفو  نيلئاسلاو  ليبسلا  نباو  نيكاسملاو  ىماتيلاو  ىبرقلا  يوذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

احالطصاو10- ةغل  ةالصلا  فيرعتو  ةالصلا ))  ماقأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

بارعإو11- ةاكزلا ، مهيلإ  فرـصت  يتلا  فانـصألا  ركذو  اهلـضف  نايبو  احالطـصاو  ةـغل  ةاكزلا  فيرعتو  ةاكزلا ))  ىتآو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةلمجلا

-12. همكحو دهعلاب  ءافولا  لضفو  سانلا ، عم  دهعو  هللا  عم  دهع  نادهع  دهعلا  نأ  نايبو  اودهاع ))  اذإ  مهدهعب  نوفوملاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يهو13- هعاونأ  ركذو  احالطـصاو  ةـغل  ربصلا  فيرعتو  ةـيآلا ، بارعإو  سأبلا ))  نيحو  ءارـضلاو  ءاسأبلا  يف  نيرباصلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ةملؤملا هللا  رادقأ  ىلع  ربصلاو  هللا  ةيصعم  نع  ربصلاو  هللا  ةعاط  ىلع  ربصلا 

39b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( ةغرفم  )  ( 255  ) 
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 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 645  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( سأبلا نيحو  ءارضلاو  ءاسأبلا  يف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ركشلا2- مث  اضرلا  مث  ربصلا  مث  طخستلا  ةعبرأ : يهو  ةملؤملا  هللا  رادقأ  هتباصأ  نم  تالاح  ركذ 

-3 (( اوقدص نيذلا  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا4- بارعإو  ىوقتلا ، فيرعتو  نوقتملا ))  مه  كئ  ـ لوأو ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 5- سأبلا نيحو  ءارضلاو  ءاسأبلا  يف  ىلاعت (( :  هلوق  يف  بيترتلا  لوح  لاؤس 

؟ )) 6- نوقتملا مه  كئلوأو  اوقدص  نيذلا  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ديعبلاب  ةراشإلا  يف  ةمكحلا  ام 

ناميإلا7- فصوب  ءادنلا  دئاوف  نايبو  اونمآ ))  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهيف8- باطخلا  نوكي  ةيكملا  روسلاو  اونمآ ))  نيذلا  اهيأ  اي  اهيف ب (( ـ باطخلا  نوكي  ةيندملا  روسلا  نأ  ملعلا  لهأ  ضعب  لوق  ةحـص  مدع  نايب 
 (( سانلا اهيأ  اي  ب (( ـ

ادمعتم9- نوكي  نأ  لوألا : طرشلا  صاصقلا : طورش  ركذو  ىلتقلا ،))  يف  صاصقلا  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مأ ال.10- هنم  صتقي  له  لتق  مث  ركسب  هلقع  لاز  نم  ةلأسم : ركذو  اغلاب ، القاع  نوكي  نأ  يناثلا : طرشلا 

كلملاو11- ةيرحلاو  نيدلا  يف  لوتقملا  نم  لضفأ  نوكي  نأ ال  ثلاثلا : طرشلا 

لوتقملل12- ادلاو  لتاقلا  نوكي  نأ ال  عبارلا : طرشلا 

40a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 603  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

صاصقلا1- ءافيتسا  طورش  يهو : صاصقلاب  قلعتت  يتلا  ماكحألا  ضعب  ركذ  ىلتقلا ))  يف  صاصقلا  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
افلكم هقحتسم  نوكي  نأ  لوألا : طرشلا  لتاقلا :-  نم  صتقي  ىتم  يأ  - 

صاصقلا2- بلط  ىلع  ءايلوألا  قافتا  يناثلا : طرشلا 

يناجلا3- دعتي  نأ  ءافيتسالا  يف  نمؤي  نأ  ثلاثلا : طرشلا 

صاصقلا4- ءافيتسا  طورشو  صاصقلا  طورش  نيب  قرفلا 

؟ 5- هثري نمف  دحأ  هل  سيلو  ناسنإ  لتق  اذإ 

صاصقلا6- ءافيتسا  طورش  نم  ءيش  هيف  طرتشي  ةليغلا ال  لتق  ةلأسم :

؟ 7- افلكم هقحتسم  نوكي  نأ  وهو  صاصقلا  ءافيتسا  طورش  نم  لوألا  طرشلا  يف  حجارلا  لوقلا  وه  ام 

؟ 8- كلذ بلط  يف  قحلا  مهل  هءايلوأ  لهو  صاصقلا  مدع  يف  اهتوص  لبقي  لهف  هتخأ  جوز  لجرلا  لتق  اذإ 

؟ 9- كلذ يف  مدقملا  وه  امف  ةيدلاو  صاصقلا  يف  لوتقملا  ءايلوأ  فلتخا  اذإ 

؟ 10- لمعلا امف  ةيدلا  اوراتخا  نورخألاو  صاصقلا  دحاو  بلط  اذإ 

لتاقلا11- اهب  ىنج  ام  لثمب  الإ  ثدحي  وأ ال  سفنلا  قاهزإب  له  صاصقلا  لصحي  فيك  ةلأسم :

وه12- اولدـعأ  اولدـعت  الأ  موق  نآنـش  مكنمرجي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  لتاقلا  اهب  ىنج  ام  لثمب  الإ  صاصقلا  لـصحي  ـال  لاـق  نم  لوق  ىلع  دري  اـم 
؟ ))  ىوقتلل برقأ 

ةيآلا13- بارعإو  ىثنألاب ))  ىثنألاو  دبعلاب  دبعلاو  رحلاب  رحلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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سكعلاو14- دبعلاب  رحلا  لتقي  له  ةلأسم :

سكعلاو15- ىثنألاب  لجرلا  لتقي  له  ةلأسم :

ةيآلا16- بارعإو  ناسحإب ))  هيلإ  ءادأو  فورعملاب  عابتاف  ءيش  هيخأ  نم  هل  ىفع  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-17. اهموهفمو ةيآلا  قوطنم  ىلع  مالكلاو  ىثنألاب ))  ىثنألاو  دبعلاب  دبعلاو  رحلاب  رحلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 18- موهفملا وأ  قوطنملاب  نوكي  له  ةمألاب  ةرحلا  لتق 

؟ 19- ةيراجلل يدوهيلا  لتق  ثيدح  لوح  لاؤس 

؟ 20- ضرألا يف  داسفإلا  باب  نم  ثيدحلا  في  امك  ةيراجلل  يدوهيلا  لتق  نإ  لاق  نم  ىلع  درن  فيك 

؟ 21- قوطنملاو موهفملا  لوح  لاؤس 

؟ 22- هتابثإل ليلد  ىلإ  جاتحي  ةفلاخملا  موهفم  يف  دبال  له 

؟ 23- ةفلاخم موهفم  لوح  لاؤس 

؟ )) 24- ىثنألاب ىثنألاو  دبعلاب  دبعلاو  رحلاب  رحلا  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةقفاوملا  موهفم  لوح  لاؤس 

؟ 25- نيدلا يف  قارتفالا  صاصقلا  يف  طرتشي  له 

؟ 26- ةيآلا يف  دبعلاب ))  دبعلاو  رحلاب  رحلا  ةيمست ((  ةدئاف  امف  دبعلاب  لتقي  رحلا  نأ  حجارلا  نإ  انلق 

رحلاب27- رحلا 

-28 (( ناسحإب هيلإ  ءادأو  فورعملاب  عابتاف  ءيش  هيخأ  نم  هل  ىفع  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

40b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 564  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٍناسحإب هيلإ  ءادأو  فورعملاب  ٌعابتاف  ٌءيش  هيخأ  نم  هل  يفع  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

امهل2- ةلثمألا  ركذو  ةصاخو  ةماع  هللا  ةيبوبر  نأ  نايبو  ٌةمحرو ))  مكبر  نم  ٌفيفخت  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٌميلأ ٌباذع  هلف  كلذ  دعب  ىدتعا  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- صاصقلا لوح  لاؤس 

؟ 5- مكحلا امف  لتاقلا  اولتق  مث  لوتقملا  ءايلوأ  ىفع  اذإ 

؟ ) 6- ةيدلا هذخأ  دعب  لتق  دحأ  يفاعأ  ال  ثيدح ( 

؟ 7- لوتقملا ءايلوأ  لعفي  اذامف  بره  مث  الجر  لجرلا  لتق  اذإ 

صاصقلا8- نم  ةمكحلا  ركذو  ةيآلا ، بارعإو  نوقتت ))  مكلعل  بابلألا  يلوأ  اي  ٌةايح  صاصقلا  يف  مكلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نيب9- ايراج  صاصقلا  نوكي  نأ  لوألا : طرـشلا  فارطألا : يف  صاـصقلا  توبث  طورـش  ركذو  فارطـألاو ، حورجلا  يف  صاـصقلا  ىلع  مـالكلا 
. سفنلا يف  ينجملاو  يناجلا 

عضوملاو10- مسالا  يف  نيفرطلا  نيب  ةلثامملا  يناثلا : طرشلا 

-11. لامكلاو ةحصلا  يف  ينجملا  فرط  نم  ىلعأ  يناجلا  فرط  نوكي  نأ ال  ثلاثلا : طرشلا 

-12. هيلإ يهتني  دح  هل  وأ  لصفم  نم  عطقلا  نوكي  نأب  كلذو  فيح ، الب  ءافيتسالا  نكمي  نأ  عبارلا : طرشلا 

يناجلا13- دعتي  نأ ال  فارطألا : يف  صاصقلا  ءافيتسا  طورش 

ةيآلا14- بارعإو  نوقتت ))  مكلعل  بابلألا  يلوأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ىتآو15- نييبنلاو  باتكلاو  ةكئالملاو  رخآلا  مويلاو  هللاب  نمآ  نم  ربلا  نكلو  برغملاو  قرـشملا  لبق  مكهوجو  اولوت  نأ  ربلا  سيل  ةـيآلا ((  دـئاوف 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

41a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.98  ) ( ةغرفم  )  ( 602  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( باقرلا يفو  نيلئاسلاو  ليبسلا  نباو  نيكاسملاو  ىماتيلاو  ىبرقلا  يوذ  هبح  ىلع  لاملا  ىتآو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

نيذلا2- كئلوأ  سأبلا  نيحو  ءارـضلاو  ءاسأبلا  يف  نيرباصلاو  اودهاع  اذإ  مهدـهعب  نوفوملاو  ةاكزلا  ىتآو  ةالـصلا  ماقأو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
 (( نوقتملا مه  كئلوأو  اوقدص 

-3 (( نييبنلاو باتكلاو  ةكئالملاو  رخآلا  مويلاو  هللاب  نمآ  نم  ربلا  نكلو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4 (( ىثنألاب ىثنألاو  دبعلاب  دبعلاو  رحلاب  رحلا  ىلتقلا  يف  صاصقلا  مكيلع  بتك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

كلذ5- دعب  ىدتعا  نمف  ةمحرو  مكبر  نم  فيفخت  كلذ  ناسحإب  هيلإ  ءادأو  فورعملاب  عابتاف  ءيش  هيخأ  نم  هل  يفع  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
 (( ميلأ باذع  هلف 

-6. كلذ لوح  بالطلا  ةشقانمو  ةفصلا ، هذه  لوأ  نم  ىلع  درلاو  هلل  ةمحرلا  ةفص  تابثإ 

-7 (( نوقتت مكلعل  بابلألا  يلوأ  اي  ٌةايح  صاصقلا  يف  مكلو  ةيآلا ((  دئاوف 

41b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=soty&ob=1
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=cat
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=zifiin
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=search
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stat
http://alathar.net/home/ebook/index.php
http://alathar.net/home/alathar/index.php
http://alathar.net/home/visitors/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=12
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=1&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=2&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=3&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=4&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=6&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=7&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=8&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shtivi&shid=6&boid=12&tiid=31&p=9&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6036
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6036
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6036
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 92نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12861
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.95  ) ( ةغرفم  )  ( 615  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوقتت مكلعل  بابلألا  يلوأ  اي  ٌةايح  صاصقلا  يف  مكلو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

-2 (( نيقتملا ىلع  اقح  فورعملاب  نيبرقـألا  نيدـلاولل و  ةيـصولا  اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدـحأ  رـضح  اذإ  مكيلع  بتك  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةيآلا بارعإو 

نيقتملا3- ىلع  اقح  فورعملاب  نيبرقألا  نيدلاولل و  ةيـصولا  اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدحأ  رـضح  اذإ  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 
((

-4. ةيآلا بارعإو  ميلع ))  عيمس  هللا  نإ  هنولدبي  نيذلا  ىلع  همثإ  امنإف  هعمس  امدعب  هلدب  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( نيقتملا ىلع  اقح  فورعملاب  نيبرقألاو  نيدلاولل  ةيصولا  اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدحأ  رـضح  اذإ  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
. ةخوسنم تسيلو  ةصوصخم  ةيآلا  نأو  براقألاو ، نيدلاولل  ةيصولا  ىلع  مالكلاو 

؟ 6- هيلع باوجلا  امف  زاوجلا  ليبس  ىلع  امنإو  بوجولا  ليبس  ىلع  سيل  هيلإ  ناسحإلاو  رفاكلا  بألل  ةيصولا  لئاق  لاق  نإ 

؟ 7- مكيأر امف  صيصختلا  ىلع  خسنلا  قلطي  ملعلا  لهأ  ضعب 

42a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.65  ) ( ةغرفم  )  ( 585  )  ( 194  ) 

 :- تايوتحملا  

عمسلا1- ةفص  تابثإ  ىلع  مالكلاو  ٌميلع ))  ٌعيمس  هللا  نإ  هنولدبي  نيذلا  ىلع  همثإ  امنإف  هعمـس  ام  دعب  هلدب  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
ملعلاو

؟ )) 2- ميلع عيمس  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 3- حيحص اذه  لهف  معن  باوجلا : نوكي  الوأ  حيحص  لاؤسلا : يف  لوقت  اذإ 

؟ 4- ريبعتلا اذه  حيحص  له  عومسم  لكب  عيمس  مهضعب : لوقي  ميلع ))  عيمس  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-5 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  مهنيب  حلصأف  ًامثإ  وأ  ًافنج  ٍصوم  نم  فاخ  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( نيقتملا ىلع  اقح  فورعملاب  نيبرقألا  نيدلاولل و  ةيصولا  اريخ  كرت  نإ  توملا  مكدحأ  رضح  اذإ  مكيلع  بتك  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 7- ةيآلا دئاوف  نم  ةدئاف  لوح  لاؤس 

؟ ) 8- ثراول ةيصو  ال  ثيدح (  تخسن  دقو  ةيآلا  هذهب  ةنسلاب  نآرقلا  خسن  زاوج  ىلع  لثم  نييلوصألا  ضعب 

-9 (( ٌميلع ٌعيمس  هللا  نإ  هنولدبي  نيذلا  ىلع  همثإ  امنإف  هعمس  ام  دعب  هلدب  نمف  ةيآلا ((  دئاوف 

-10 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  مهنيب  حلصأف  ًامثإ  وأ  ًافنج  ٍصوم  نم  فاخ  نمف  ةيآلا ((  دئاوف 

؟ 11- اهنع اونغتسا  اذإ  دجسملا  تاودأ  وأ  تيب  عيبك  ةحلصمل  اهب  ىصوأ  وأ  فقاولا  اهفقوأ  يتلا  ءايشألا  عيب  زوجي  له 

-12 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإ  هيلع  مثإ  الف  مهنيب  حلصأف  ًامثإ  وأ  ًافنج  ٍصوم  نم  فاخ  نمف  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

ةغل13- مايـصلا  فيرعتو  نوقتت ))  مكلعل  مكلبق  نم  نيذـلا  ىلع  بتك  اـمك  مايـصلا  مكيلع  بتك  اونمآ  نيذـلا  اـهيأ  اـي  ىلاـعت (( :  هلوـق  ريـسفت 
. هتمكح ركذو  احالطصاو 

42b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13119

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
1برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
1ايسور

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 582  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- مكيأر امف  هللا  ىوقتب  ةصاخ  تسيلو  ةماع  انه  ىوقتلا  مهضعب : لاق  نوقتت ))  مكلعل  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 2- مايصلا يف  ىوقتلا  لوح  لاؤس 

-3 (( ٍنيكسم ماعط  ٌةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلعو  رخأ  ٍمايأ  نم  ٌةدعف  ٍرفس  ىلع  وأ  ًاضيرم  مكنم  ناك  نمف  ٍتادودعم  ًامايأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةيآلا بارعإو 

-4. ناضمر يف  رطفلا  هبحاصل  زوجي  يذلا  ضرملا  طباض  نايبو  ًاضيرم ))  مكنم  ناك  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( رخأ ٍمايأ  نم  ٌةدعف  ٍرفس  ىلع  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( رخأ ٍمايأ  نم  ٌةدعف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ٍتادودعم7- ًامايأ  ( 183 نوقتت (  مكلعل  مكلبق  نم  نيذلا  ىلع  بتك  امك  مايـصلا  مكيلع  بتك  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( ٍنيكسم ماعط  ٌةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلعو  رخأ  ٍمايأ  نم  ٌةدعف  ٍرفس  ىلع  وأ  ًاضيرم  مكنم  ناك  نمف 

-8. هددحي نامز  هل  سيلو  رفسلا  ديدحت  يف  ةفاسم  هنأ ال  نايبو  رفس ))  ىلع  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-9. ارفاسم ناك  وأ  لقي  ملو  ضرم  هب  ناك  وأ  لقي  ملو  ٍرفس ))  ىلع  وأ  ًاضيرم  مكنم  ناك  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  نم  ةمكحلا  ركذ 

؟ 10- رفسلل أيهت  اذإ  مئاصلا  رطفي  له 

رفسلا11- يف  موصلا  زاوج  نايبو  رخأ ))  مايأ  نم  ةدعف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-12 (( نيكسم ماعط  ةيدف  هلوق ((  يف  تاءارقلا  هجوأ  ركذو  ةيآلا ، بارعإو  ٍنيكسم ))  ماعط  ٌةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلعو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
اهعونو ةيدفلا  رادقمو 

؟ 13- هل عفنأ  هنأب  جتحيو  مايصلا  ةيدف  يف  ماعطلا  لدب  لاملا  عفد  زوجي  له 

؟ 14- نيثالث نع  صقن  نإ  رهشلاب  ربتعي  الو  موي  نيثالث  نع  معطي  هنأ  كلام  نب  سنأ  رثأ  نم  ذخؤي  له 

؟ 15- جحلا يفو  مايصلا  يف  ةيدفلا  يف  ماعطلل  ةبسنلاب  حجارلا  ام 

ةيآلا16- يف  نالخاد  امهنأو  نيكسملاو  ريقفلا  نيب  قرفلا  نايبو  ٍنيكسم ))  ماعط  ٌةيدف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 17- نيكسم نيثالث  نم  دبال  وأ  دحاو  نيكسمل  ماعط  ةيدف  ءاطعإ  زوجي  له 

؟ 18- ماعطلا ةيدف  نم  مهل  ىطعي  لهف  نولصي  نكلو ال  ءارقف  مهو  لامعلا  ناك  اذإ 

43a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 576  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةيآلا بارعإو  نوملعت ))  متنك  نإ  مكل  ٌريخ  اوموصت  نأو  هل  ٌريخ  وهف  ًاريخ  عوطت  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

زجعو2- مايصلا  ىلع  ردقي  مل  نم  ىلع  ةيآلا  هذهب  سابع  نبا  لدتـسا  نيكـسم ))  ماعط  ةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلعو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةدئاف 
. نيكسم موي  لك  نع  معطي  هنإف  ريبكلا  خيشلاك  هنع 

-3 (( نوملعت متنك  نإ  مكل  ٌريخ  اوموصت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

وأ4- ةيلعف  ىلإ  تادابعلا  ماسقأ  ركذو  نوقتت ))  مكلعل  مكلبق  نم  نيذلا  ىلع  بتك  امك  مايـصلا  مكيلع  بتك  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ةـيآلا ((  دـئاوف 
. اعم ةيلامو  ةيلعف  وأ  ةيلام 
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1ايسور
11ةيدوعسلا

41اكيرمأ
A11

ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613

؟ 5- يقتملا الإ  هيلع  ربصي  مايصلا ال  نأ  نوقتت ))  مكلعل  ىلاعت (( :  هلوق  نم  ذخؤي  له 

مايصلاو6- هيلع  لهس  قتعلا  نأل  قتعلا  نود  مايـصلاب  قتعو  مايـص  اهيف  ةرافك  هيلع  ناك  يذلا  ناطلـسلا  ىتفأ  يذلا  يكلاملا  ملاعلا  ةصق  له 
؟  ةلسرملا حلاصملا  نم  هذه  لهف  هيلع  ظلغأ 

عوطت7- نمف  نيكـسم  ماعط  ةيدف  هنوقيطي  نيذلا  ىلعو  رخأ  مايأ  نم  ةدعف  ٍرفـس  ىلع  وأ  ًاضيرم  مكنم  ناك  نمف  ٍتادودعم  ًامايأ  ةيآلا ((  دئاوف 
. همدعو اهنم  زئاجلا  نايبو  رفسلا  يف  مايصلا  تالاح  ركذو  نوملعت ))  متنك  نإ  مكل  ٌريخ  اوموصت  نأو  هل  ٌريخ  وهف  ًاريخ 

كلذب8- ناضمر  ةيمست  ببس  ركذو  نآرقلا ))  هيف  لزنأ  يذلا  ناضمر  رهش  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( ناقرفلاو ىدهلا  نم  ٍتانيبو  سانلل  ًىده  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

43b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 576  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  همصيلف ))  رهشلا  مكنم  دهش  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( رخأ ٍمايأ  نم  ٌةدعف  ٍرفس  ىلع  وأ  ًاضيرم  ناك  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

امهنيب3- قرفلاو  ةينوكو  ةيعرش  ىلإ  ةدارإلا  ميسقتو  رسعلا ))  مكب  ديري  الو  رسيلا  مكب  هللا  ديري  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 4- ةبحملاب ةينوكلا  ةدارإلا  نمضن  اذامل ال 

؟ )) 5- هتءاسم هركأ  انأو  توملا  هركي  نمؤملا  سفن  نع  يددرت  هلعاف  انأ  ءيش  نع  تددرت  امو  ثيدح ((  ىنعم  ام 

يبونجلاو6- يلامشلا  بطقلا  يف  نكسي  نم  مايص  ةلأسم  ركذو  ةيآلا ، بارعإو  ةدعلا ))  اولمكتلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

قيفوتو7- ةلالد  ىلإ  ةيادهلا  ميسقتو  ريبكتلا ، ةيادب  تقو  نايبو  مكاده ))  ام  ىلع  هللا  اوربكتلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ركشلاو8- دمحلا  نيب  قرفلاو  نوركشت ))  مكلعلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 9- هللا اوربكتلو  ةدعلا  اولمكتلو  ىلاعت (( :  هلوقل  الاثتما  ريبكتلا  هل  عرشي  له  ناضمر  نم  ءاضق  هيلع  ناك  نم 

؟ 10- طقف دمحلا  نم  دبال  مأ  اهيلع  هللا  ركشي  نأ  هل  له  ةبيصمب  بيصأ  نم 

-11 (( نودشري مهلعل  يب  اونمؤيلو  يل  اوبيجتسيلف  ناعد  اذإ  عادلا  ةوعد  بيجأ  بيرق  ينإف  ينع  يدابع  كلأس  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

44a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 549  )  ( 195  ) 

 :- تايوتحملا  

كلذ1- يف  ةيلولحلا  ىلع  درلاو  ةيآلا  يف  هللا  برق  ىنعم  نايبو  بيرق ))  ينإف  ينع  يدابع  كلأس  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ضرم2- انالف  يدبع  نأ  تملع  امأ  لاق  نيملاعلا  بر  تنأو  كدوعأ ؟  فيك  بر  اي  لاق  يندعت  ملف  تضرم  مدآ  نبا  اي  ثيدح (  ىنعم  لوح  لاؤس 
لاق نيملاعلا  بر  تنأو  كمعطأ ؟  فيكو  بر  اي  لاق  ينمعطت  ملف  كتمعطتسا  مدآ  نبا  اي  هدنع ؟  ينتدجول  هتدع  ول  كنأ  تملع  امأ  هدعت  ملف 

؟ )  يدنع كلذ  تدجول  هتمعطأ  ول  كنأ  تملع  امأ  همعطت ؟  ملف  نالف  يدبع  كمعطتسا  هنأ  تملع  امأ 

؟ 3- انع ديعب  لب  بيرقب  سيل  هللا  نإ  لوقت  ناسنإلا  ةرطفف  هللا  برق  ددحت  ءاعدلا  يف  ةرطفلا  له 

ءاعدلا4- بادآ  ركذو  ناعد ))  اذإ  عادلا  ةوعد  بيجأ  بيرق  ينإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-5 (( يب اونمؤيلو  يل  اوبيجتسيلف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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دشرلا6- ىنعمو  نودشري ))  مهلعل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 7- مكيأر امف  ةيادهلا  ىنعمب  انه  دشرلا  لوقي : يناكوشلا 

؟ 8- ةدابع ءاعدو  ةلأسم  ءاعد  نامسق  ءاعدلا  نأ  ةدئاف  كانه  له  ناعد ))  اذإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 9- قولخملا يف  يجرتلا  يف  نوكت  له  لعل  يف  ةبسنلاب 

؟ )) 10- نودشري مهلعل  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لعل  ىنعم  ام 

ةمكحلاو11- ةـيآلا ، يف  ثفرلا  ىنعمو  نهل ))  ٌسابل  متنأو  مكل  ٌسابل  نه  مكئاسن  ىلإ  ثفرلا  مايـصلا  ةـليل  مكل  لحأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
سابللاب ريبعتلا  يف 

-12 (( مكنع افعو  مكيلع  باتف  مكسفنأ  نوناتخت  متنك  مكنأ  هللا  ملع  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 13- ةماع ةدعاق  هذه  لهف  ىنعملا  ةدايزب  ينبملا  ةدايز 

؟ 14- ةملكلا هذه  تدرو  املك  نآرقلا  يف  ةدعاق  هذه  لهف  مارح  ناك  هنأ  ىلع  لاد  مكل ))  لحأ  هلوق ((  نأ  انلق 

؟ 15- ةكراشملا ىلع  لدت  يتلا  لتعفا  نزو  ىلع  ناتخا  مكسفنأ ))  نوناتخت  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لوقن  نأ  نكمي  له 

عفر16- وأ  ةحابإلل  وه  له  رظحلا  دـعب  رمألا  ةـيلوصأ : ةـلأسم  ركذو  نهورـشاب ))  نآلاف  مكنع  افعو  مكيلع  باتف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
كلذ لوح  بالطلا  ةشقانمو  ميرحتلل 

-17 (( مكل هللا  بتك  ام  اوغتباو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-18 (( اوبرشاو اولكو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

44b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 575  )  ( 189  ) 

 :- تايوتحملا  

قرفلاو1- امهتمالعو  بذاكو  قداص  هنأو  رجفلا  ىلع  مالكلاو  رجفلا ))  نم  دوسألا  طيخلا  نم  ضيبألا  طيخلا  مكل  نيبتي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
امهنيب

-2. هتقوو احالطصاو  ةغل  موصلا  فيرعتو  ليللا ))  ىلإ  مايصلا  اومتأ  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هتقوو3- هتيعورشمو  احالطصاو  ةغل  فاكتعالا  فيرعتو  دجاسملا ))  يف  نوفكاع  متنأو  نهورشابت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4. رماوأو يهاون  ناعون : هللا  دودح  نأ  نايبو  كلت ))  بارعإو ((  اهوبرقت ))  الف  هللا  دودح  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةينوكو5- ةيعرش  ىلإ  هللا  تايآ  ميسقتو  ةيآلا ، بارعإو  نوقتي ))  مهلعل  سانلل  هتايآ  هللا  نيبي  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 6- تابحتسملا يف  نوكت  ىوقتلا  له 

؟ 7- ةروسلا لوأ  نم  لمشي  هتايآ ))  هللا  نيبي  كلذك  ةيآلا ((  نأ  لوقن  نأ  نكمي  له 

؟ 8- مايصلا لمشي  له  هتايآ ))  هللا  نيبي  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق 

؟ 9- عرشلا يف  دحلا  فيرعت  وه  ام 

؟ )) 10- نوقتي مهلعل  سانلل  هتايآ  هللا  نيبي  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

-11. عافتنالا هجوأ  نم  هريغ  نع  لكألا  صيصخت  ببسو  لطابلاب ))  مكنيب  مكلاومأ  اولكأت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( نوملعت متنأو  مثإلاب  سانلا  لاومأ  نم  ًاقيرف  اولكأتل  ماكحلا  ىلإ  اهب  اولدتو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

برق13- نأ  نايبو  نودشري ))  مهلعل  يب  اونمؤيلو  يل  اوبيجتسيلف  ناعد  اذإ  عادلا  ةوعد  بيجأ  ٌبيرق  ينإف  ينع  يدابع  كلأس  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 
طقف صاخ  هللا 
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45a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 575  )  ( 209  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نودشري مهلعل  يب  اونمؤيلو  يل  اوبيجتسيلف  ناعد  اذإ  عادلا  ةوعد  بيجأ  ٌبيرق  ينإف  ينع  يدابع  كلأس  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

نإو2- اهيلع  دـقعلا  نيح  نم  هتجوزب  عتمتـسي  نأ  لجرلل  زوجي  هنأ  نايبو  مكئاسن ))  ىلإ  ثفرلا  مايـصلا  ةـليل  مكل  لحأ  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. لوخدلا رخأت 

-3 (( مكنع افعو  مكيلع  باتف  مكسفنأ  نوناتخت  متنك  مكنأ  هللا  ملع  نهل  سابل  متنأو  مكل  سابل  نه  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4. ربدلا يف  ةأرملا  أطو  ميرحت  نايبو  مكل ))  هللا  بتك  ام  اوغتباو  نهورشاب  نآلاف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ )) 5- نهورشاب نالاف  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةرشابملاب  دوصقملا  امو  ضئاحلا  ةرشابم  زوجي  له 

؟ 6- ربدلا يف  أطولا  زاجأ  هنأ  رمع  نب  هللا  دبع  نع  حص  له 

؟ 7- لبقلا يف  ربدلا  نم  هنأ  ىلع  لمحي  له  ربدلا  يف  أطولا  زاوج  نم  ةباحصلا  ضعب  نع  يور  ام 

-8 (( مكل هللا  بتك  ام  اوغتباو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

؟ 9- اهربد يف  هتجوز  عماجو  اهس  هنأ  باطخلا  نب  رمع  نع  حص  له 

روحسلا10- ةلكأ  لضفو  رجفلا ))  نم  دوسألا  طيخلا  نم  ضيبألا  طيخلا  مكل  نيبتي  ىتح  اوبرشاو  اولكو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 11- رجفلا ناذآب  مأ  رجفلا  نيبتب  قلعتم  مكحلا  له 

؟ 12- رجفلا نيبت  ماوعلا  فرعت  فيك 

ةرافكلا13- هتمزل  ماق  نإو  هيلع  مرح  يقب  نإ  هتجوز  عماجي  وهو  رجفلا  هيلع  علط  نم  ةلأسم :

-14 (( رجفلا نم  دوسألا  طيخلا  نم  ضيبألا  طيخلا  مكل  نيبتي  ىتح  اوبرشاو  اولكو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

؟ 15- يل نيبتي  مل  هنإ  لوقيو  رجفلا  نع  ىطغتي  ماوعلا  ضعب  هلعفي  ام 

؟ 16- اذام ىلع  عرفم  ةرافكلا  هتمزل  ماق  نإو  هيلع  مرح  يقب  نإ  عماجي  وهو  رجفلا  هيلع  علط  نم 

؟ 17- رجفلا ناذآ  يف  نومدقتي  نآلا  نينذؤملا  له 

ناذأ18- يف  طايتحالا  ىلع  مالكلاو  رجفلا ))  نم  دوسألا  طيخلا  نم  ضيبألا  طيخلا  مكل  نيبتي  ىتح  اوبرـشاو  اولكو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
. هتقو لبق  نذؤي  هنأو  رجفلا 

-19. عورشمب سيلو  هيف  انوذأم  ءيشلا  نوكي  دق  هنأ  نايبو  هانعمو . لاصولا  ةهارك 

يف20- ةـضفارلا  ىلع  درلاو  لـيللا ، لاـبقإو  سمـشلا  بورغ  وهو  لـيللاب  دارملا  ناـيبو  لـيللا ))  ىلإ  مايـصلا  اومتأ  مث  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
موجنلا نيبتي  ىتح  راطفإلا  مهريخأت 

هدسفي21- ام  ركذو  هتقوو  هتيعورشم  نايبو  فاكتعالا  ىلع  مالكلاو  دجاسملا ))  يف  نوفكاع  متنأو  نهورشابت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 22- مكيأر امف  لاوش  يف  فكتعا  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نع  تبث  دق  نكلو  ناضمر  نم  رخاوألا  رشعلا  يف  فاكتعالا  متلق 

؟ 23- سمخلا تاولصلا  هيف  ىلصي  نأ  هيف  طرتشي  لهو  اعماج  نوكي  نأ  طرتشي  مل  دجاسملا ))  يف  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 24- هلقأ امو  ناضمر  ريغ  يف  فاكتعالا  مكح  ام 

-25 (( نوقتي مهلعل  سانلل  هتايآ  هللا  نيبي  كلذك  اهوبرقت  الف  هللا  دودح  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

هذه26- ةبـسانمو  نوملعت ))  متنأو  مثإلاب  سانلا  لاومأ  نم  ًاقيرف  اولكأتل  ماكحلا  ىلإ  اهب  اولدتو  لطابلاب  مكنيب  مكلاومأ  اولكأت  الو  ةيآلا ((  دـئاوف 
اهلبق امل  ةيآلا 

45b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 569  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  ةيآلا ، لوزن  ببسو  جحلاو ))  سانلل  تيقاوم  يه  لق  ةلهألا  نع  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( نوحلفت مكلعل  هللا  اوقتاو  اهباوبأ  نم  تويبلا  اوتأو  ىقتا  نم  ربلا  نك  ـ لو اهروهظ  نم  تويبلا  اوتأت  نأب  ربلا  سيلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( تويبلا اوتأو  ىقتا  نم  ربلا  نكلو  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ةيآلا ، لوزن  ببسو 

اولتاقو3- ىلاعت (( :  هلوقب  ةخوسنم  ةيآلا  لهو  عفدو ، بلط  داهجلا  نأ  نايبو  مكنولتاقي ))  نيذلا  هللا  ليبس  يف  اولتاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
. ةيآلا هيجوتو  ةفاك ))  نيكرشملا 

ءادتعالا4- هجوأ  ركذو  نيدتعملا ))  بحي  هللا ال  نإ  اودتعت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( مكوجرخأ ثيح  نم  مهوجرخأو  مهومتفقث  ثيح  مهولتقاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( لتقلا نم  دشأ  ةنتفلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

عم7- ةملسملا  لودلا  هذه  نيب  تناك  ولو  ىتح  مهترصانم  مهلك  نيملسملا  ىلع  بجي  له  تجرخأ  ةملـسم  ةلود  هيفو  لود  نيملـسملل  ناك  اذإ 
؟  دهعلا ضقتني  له  ةدهاعم  ةرفاكلا  ةلودلا 

-8. ةمكحم مأ  ةخوسنم  ةيآلا  هذه  لهو  مهولتقاف ))  مكولتاق  نإف  هيف  مكولتاقي  ىتح  مارحلا  دجسملا  دنع  مهولتاقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةردق9- عم  الإ  داهج  هنأو ال  نيع . ضرف  داهجلا  نوكي  يتلا  عضاوملا  ركذو  داهجلا  مكح  نايبو  نيرفاكلا ))  ءازج  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

دنع10- مهولتاـقت  ـالو  مكوجرخأ  ثيح  نم  مهوجرخأو  مهوـمتفقث  ثيح  مهوـلتقاو  ىلاـعت (( :  هلوـق  يف  لاـتقلا  ظـفل  يف  ةـيئآرقلا  هجوـألا  ركذ 
نم دـحاو  ىلع  اودـتعا  اذإ  ةـمذلا  لـهأ  نأ  ناـيبو  نيرفاـكلا ،))  ءازج  كلذـك  مهولتقاـف  مكولتاـق  نإـف  هيف  مكولتاـقي  ىتح  مارحلا  دجـسملا 

. نيملسملا عيمج  ىلع  ءادتعا  وه  دحاولا  ىلع  ءادتعالا  نأل  مهدهع  ضقتنا  دقف  نيملسملا 

-11 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإف  اوهتنا  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نع12- نوملـسملا  فقوتي  لهف  ةرثك  نيملـسملا  نم  اوباصأ  دـقو  نيملـسملا  لاـتق  نع  راـفكلا  ىهتنا  اذإ  اوهتنا ))  نإـف  ىلاـعت (( :  هلوق  يف 
؟  مهلاتق

؟ )) 13- ميحر روفغ  هللا  نإف  اوهتنا  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لوحن  لاؤس 

نيملـسملا14- فعـض  نايبو  نيملاظلا ))  ىلع  الإ  ناودع  الف  اوهتنا  نإف  هلل  نيدلا  نوكيو  ةنتف  نوكت  ىتح ال  مهولتاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. اقالخأو اركفو  ابرح  نيملسملا  دالبل  رافكلا  وزغو  هيف  ريكفتلاو  داهجلل  مهرجهو  هلك  ملاعلا  يف 

-15 (( سانلل تيقاوم  يه  لق  ةلهألا  نع  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

46a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 557  )  ( 182  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوحلفت مكلعل  هللا  اوقتاو  اهباوبأ  نم  تويبلا  اوتأو  ىقتا  نم  ربلا  نك  ـ لو اهروهظ  نم  تويبلا  اوتأت  نأـب  ربلا  سيلو  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. ىوقتلاو ربلا  نيب  قرفلاو 

-2 (( نيدتعملا بحي  هللا ال  نإ  اودتعت  الو  مكنولتاقي  نيذلا  هللا  ليبس  يف  اولتاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

ىتح3- مارحلا  دجـسملا  دـنع  مهولتاقت  ـالو  لـتقلا  نم  دـشأ  ةـنتفلاو  مكوجرخأ  ثيح  نم  مهوجرخأو  مهومتفقث  ثيح  مهولتقاو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
 (( نيرفاكلا ءازج  كلذك  مهولتقاف  مكولتاق  نإف  هيف  مكولتاقي 
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؟ )) 4- مهولتقاف مكولتاق  نإف  هيف  مكولتاقي  ىتح  مارحلا  دجسملا  دنع  مهولتاقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

-5 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإف  اوهتنا  نإف  ةيآلا ((  دئاوف 

-6 (( نيملاظلا ىلع  الإ  ناودع  الف  اوهتنا  نإف  هلل  نيدلا  نوكيو  ٌةنتف  نوكت  ىتح ال  مهولتاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيآلا7- بارعإو  صاصق ))  تامرحلاو  مارحلا  رهشلاب  مارحلا  رهشلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نيملاظلا ىلع  الإ  ناودع  الف  اوهتنا  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيبيدحلا9- ةصق  ركذو  ٌصاصق ))  تامرحلاو  مارحلا  رهشلاب  مارحلا  رهشلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-10 (( مكيلع ىدتعا  ام  لثمب  هيلع  اودتعاف  مكيلع  ىدتعا  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11. ةطلاخملا ةيعملا  نم  مزلي  الو  لجو . زع  هلل  ةيعملاو  ولعلا  تابثإو  نيقتملا ))  عم  هللا  نأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12. كلذ يف  مهلوق  ثبخ  نايبو  ةيلولحلا  ىلع  درلاو  ةماعلا . ةيعملاو  ةصاخلا  ةيعملا  هديفت  ام  ركذو  هللا  ةيعم  تايضتقم  نايب 

46b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 553  )  ( 173  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةدئاز تسيل  مكيديأب ))  هلوق ((  يف  ءابلا  نأ  نايبو  ةكلهتلا ))  ىلإ  مكيديأب  اوقلت  الو  هللا  ليبس  يف  اوقفنأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

قولخملا2- ىلإ  نوكياو  قلاخلا  ةدابع  يف  نوكي  ناسحإلا  نأ  نايبو  نينسحملا ))  بحي  هللا  نإ  اونسحأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 3- كلذ يرتشملا  بلطي  مل  ولو  ىتح  يرتشملل  اهئواسم  ركذو  اهفشكو  ةعلسلا  عئابلا  ضرع  له 

-4 (( نينسحملا بحي  هللا  نإ  اونسحأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-5 (( نيملاظلا ىلع  الإ  ناودع  الف  اوهتنا  نإف  هلل  نيدلا  نوكيو  ٌةنتف  نوكت  ىتح ال  مهولتاقو  ةيآلا ((  دئاوف 

اوملعاو6- هللا  اوقتاو  مكيلع  ىدتعا  ام  لثمب  هيلع  اودتعاف  مكيلع  ىدتعا  نمف  صاصق  تامرحلاو  مارحلا  رهشلاب  مارحلا  رهـشلا  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( نيقتملا عم  هللا  نأ 

-7 (( نينسحملا بحي  هللا  نإ  اونسحأو  ةكلهتلا  ىلإ  مكيديأب  اوقلت  الو  هللا  ليبس  يف  اوقفنأو  ةيآلا ((  دئاوف 

لامكلا8- نيبو  هنيب  قرفلاو  ةيآلا  يف  مامتإلا  ىنعمو  هلل ))  ةرمعلاو  جحلا  اومتأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9. يدهلاو راصحإلا  ىلع  مالكلاو  يدهلا ))  نم  رسيتسا  امف  مترصحأ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( هلحم يدهلا  غلبي  ىتح  مكسوؤر  اوقلحت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا11- بارعإو  ٍكسن ))  وأ  ٍةقدص  وأ  ٍمايص  نم  ةيدفف  هسأر  نم  ًىذأ  هب  وأ  ًاضيرم  مكنم  ناك  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

47a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 597  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

رـسفت1- ةنـسلا  نأ  نايبو  ٍكسن ))  وأ  ٍةـقدص  وأ  ٍمايـص  نم  ةـيدفف  هسأر  نم  ًىذأ  هب  وأ  ًاضيرم  مكنم  ناك  نمف  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
. ةيدفلا ىلع  مالكلاو  نآرقلا . يف  نعط  دقف  ةنسلا  يف  نعط  نمو  نآرقلا 

مد2- هيلع  نأب  ةرمعلاو  جحلا  يف  ةفلاخم  لكب  سانلا  يتفي  نم  أطخ  ةلأسم :

يدهو3- ناربج  يده  نيب  قرفلاو  ةيآلا ، بارعإو  يدـهلا ))  نم  رـسيتسا  امف  جـحلا  ىلإ  ةرمعلاب  عتمت  نمف  متنمأ  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
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. ناركش

متعجر4- اذإ  ةعبسو  جحلا  يف  مايأ  ةثالث  مايصف  دجي  مل  نمف 

-5 (( هلل ةرمعلاو  جحلا  اومتأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-6. هضعب وأ  يف  ةبانتسالا  زوجت  هنإ  ملعلا : لهأ  ضعب  لوق  ىلع  درلاو  هلل ))  ةرمعلاو  جحلا  اومتأو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

رذعلا7- دنع  هزاوجو  تارمجلا ، يمر  يف  مهريغ  نيرداقلا  جاجحلا  ليكوت  مكح 

-8. ضرفلاو لفنلا  جح  يف  مامتإلا  بوجوو  هلل ))  ةرمعلاو  جحلا  اومتأو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-9. هوحنو ضرملاك  هريغبو  ودعلا  رصحب  للحتلا  ىلع  مالكلاو  يدهلا ))  نم  رسيتسا  امف  مترصحأ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10. ءاضقلا هيلع  بجي  هنأو ال  ةنسلا ، ةلالدب  رصحملا  ىلع  قلحلا  بوجو 

-11. هنم لكؤي  ىتمو ال  يدهلا  نم  لكؤي  ىتم  نايبو  يدهلا ))  نم  رسيتسا  امف  مترصحأ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

ةناعلاو12- طبإلا  رعشك  سأرلا  ريغ  رعش  قلح  مكح  نايبو  هلحم ))  يدهلا  غلبي  ىتح  مكسوؤر  اوقلحت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 13- رعشلا قلحب  قحلي  لهو  هرفاظأ ، صقي  نأ  مرحملل  زوجي  له  ةلأسم :

-14. قلحلا ىمسم  طباض  نايب 

نكلو15- هللحت  يف  رحني  ىتح  قلحي  مرحملا ال  هنأ  ةـيآلا  نم  مهفي  هلحم ))  يدـهلا  غلبي  ىتح  مكـسوؤر  اوقلحت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
. كلذ زاوج  ةنسلا  يف  تدرو 

47b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 552  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ )) 1- هلحم يدهلا  غلبي  ىتح  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  ام 

؟ 2- ةلقتسم ةيآ  مأ  راصحإلاب  قلعت  هل  له  مكسوؤر ))  اوقلحت  الو  ىلاعت (( :  هلوق 

؟ )) 3- مكسوؤر اوقلحت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

ةيآلا4- بارعإو  يدهلا ))  نم  رسيتسا  امف  جحلا  ىلإ  ةرمعلاب  عتمت  نمف  متنمأ  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ )) 5- رسيتسا امف  ىلاعت (( :  هلوق  لصحي  فيكف  هنس  فورعم  يدهلا 

رهشأ6- يف  مايأ  ةثالث  موصي  نأ  يدهلا  دجي  مل  نمل  زوجي  له  ةلأسم : ركذو  جحلا ))  يف  ٍمايأ  ةثالث  مايصف  دجي  مل  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. جحلا

؟ 7- ةجحلا يذ  رهش  ةياهن  دعب  ىتح  وأ  قيرشتلا  مايأ  دعب  مايأ  ةثالث  مايص  هيلع  لهف  يدهلا  دجي  مل  مث  يدهي  نأ  دارأ  لجر 

؟ 8- قيرشتلا مايأ  دعب  مايأ  ةثالث  مايص  زاوج  مدع  ليلد  وه  ام 

؟ 9- مكحلا امف  يدهلا  هب  يرتشيل  الام  دجو  مث  قيرشتلا  مايأ  يف  مايصلا  أدب  نم 

-10. مايصلا يف  عباتتلا  طرتشي  هنأ ال  نايبو  متعجر ))  اذإ  ٍةعبسو  جحلا  يف  ٍمايأ  ةثالث  مايص  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-11 (( ٌةلماك ٌةرشع  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( مارحلا دجسملا  يرضاح  هلهأ  نكي  مل  نمل  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 13- مارحلا دجسملا  يرضاح  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 14- مارحلا دجسملا  يرضاح  دودح  يه  ام 

؟ 15- يدهلا نم  مهل  ىطعي  له  مرحلا  دودح  يف  نولخاد  مهنكلو  مارحلا  دجسملا  نع  نيديعب  نونكسي  نيذلا  ءارقفلا 

؟ 16- لايمألا عضو  نم 
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-17 (( باقعلا ديدش  هللا  نأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

جحلا18- رهـشأ  نيب  قرفلاو  كلذ . يف  حجارلاو  جحلا  رهـشأ  ةفرعم  يف  ءاملعلا  فالخ  نايبو  ٌتامولعم ))  ٌرهـشأ  جـحلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. مرحلا رهشألاو 

-19 (( ثفر الف  جحلا  نهيف  ضرف  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-20 (( قوسف الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-21 (( جحلا يف  لادج  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

48a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 570  )  ( 163  ) 

 :- تايوتحملا  

نسحأ1- يه  يتلاب  الإ  باتكلا  لهأ  اولداجت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  جحلا ))  يف  لادج  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
((

ةيآلا2- بارعإو  بابلألا ))  يلوأ  اي  نوقتاو  ىوقتلا  دازلا  ريخ  نإف  اودوزتو  هللا  هملعي  ٍريخ  نم  اولعفت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 3- ديكأتلل ةفوذحم  ءايلا  نوقتاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

-4 (( مكبر نم  ًالضف  اوغتبت  نأ  ٌحانج  مكيلع  سيل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نايبو5- لحلا ، يف  هنأو  كلذب  تافرع  ةيمست  ببس  ركذو  مارحلا ))  رعشملا  دنع  هللا  اوركذاف  ٍتافرع  نم  متضفأ  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةفلدزم يهو  مارحلا  رعشملا  يف  ركذلا  لضف 

ةيادهو6- ةـلالد  ةـياده  ىلإ  ةـيادهلا  ميـسقتو  ةـيآلا ، بارعإو  نيلاضلا ))  نمل  هلبق  نم  متنك  نإو  مكادـه  امك  هوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. قيفوت

؟ )) 7- نيلاضلا نمل  هلبق  نم  متنك  نإو  مكاده  امك  هوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

نإ8- لـه  قـالطلا ))  اومزع  نإو  ىلاـعت (( :  هلوـق  اـمأو  ةيطرـش  تسيل  نإ  اـنلق  نيلاـضلا ))  نمل  هلبق  نم  متنك  نإو  ىلاـعت (( :  هلوـق  يف 
؟  ةففخم مأ  ةيطرش 

-9 (( ٌميحر ٌروفغ  هللا  نإ  هللا  اورفغتساو  سانلا  ضافأ  ثيح  نم  اوضيفأ  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( كسن وأ  ةقدص  وأ  مايص  نم  ةيدفف  هسأر  نم  ىذأ  هب  وأ  اضيرم  مكنم  ناك  نمف  ىلاعت (( : هلوق  دئاوف 

جح11- ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نأ  نايبو  يدهلا ))  نم  رـسيتسا  امف  جحلا  ىلإ  ةرمعلاب  عتمت  نمف  متنمأ  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
. يدهلا طورش  ركذو  اعتمتم . سيلو  انراق 

-12 (( ةلماك ةرشع  كلت  متعجر  اذإ  ةعبسو  جحلا  يف  مايأ  ةثالث  مايصف  دجي  مل  نمف  ىلاعت (( : هلوق  دئاوف 

48b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 548  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( مارحلا دجسملا  يرضاح  هلهأ  نكي  مل  نمل  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-2 (( باقعلا ديدش  هللا  نأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
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؟ )) 3- باقعلا ديدش  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ )) 4- مارحلا دجسملا  يرضاح  هلهأ  نكي  مل  نمل  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ريمضلا  عجري  اذام  ىلع 

-5 (( جحلا نهيف  ضرف  نمف  ٌتامولعم  ٌرهشأ  جحلا  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 6- هرهشأ لبق  جحلل  مارحإلا  دقعني  له  ةلأسم :

-7 (( جحلا يف  لادج  الو  قوسف  الو  ثفر  الف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8. هللا ملع  مهراكنإ  يف  ةالغلا  ةيردقلا  ىلع  درلاو  ىوقتلا ))  دازلا  ريخ  نإف  اودوزتو  هللا  هملعي  ريخ  نم  اولعفت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-9 (( بابلألا يلوأ  اي  نوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10 (( مكبر نم  ًالضف  اوغتبت  نأ  ٌحانج  مكيلع  سيل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-11 (( مارحلا رعشملا  دنع  هللا  اوركذاف  تافرع  نم  متضفأ  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-12. جحلا يف  ةفلدزمب  فوقولا  مكح  ةلأسم :

؟ 13- هجح مكح  امف  رذعل  ةفلدزمب  فوقولا  هتاف  نإ 

-14 (( نيلاضلا نمل  هلبق  نم  متنك  نإو  مكاده  امك  هوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ )) 15- مكاده امك  هوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 16- ةيربجلا ىلع  درلا  نيلاضلا ))  نمل  هلبق  نم  متنك  نإو  مكاده  امك  هوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  ديفتسن  فيك 

مأ17- ةفرع  ىلع  اوضيفأ ))  مث  هلوق ((  يف  فطعلا  عجري  اذام  ىلع  مالكلاو  سانلا ))  ضافأ  ثيح  نم  اوضيفأ  مث  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
. ةفلدزم

-18. طقف ةعبسلا  تافصلا  مهتابثإ  يف  ةرعاشألا  ىلع  درلاو  ةيآلا . بارعإو  ميحر ))  روفغ  هللا  نإ  هللا  اورفغتساو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

49a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 547  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

مهضقانتو1- طقف . ةعبسلا  تافصلا  مهتابثإ  يف  ةرعاشألا  ىلع  درلا  ةمتتو  ميحر ))  روفغ  هللا  نإ  هللا  اورفغتساو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
. ةدارإلا ةفصل  مهتابثإو  ةمحرلا  ةفصل  مهراكنإ  يف 

-2. ةيآلا بارعإو  ًاركذ ))  دشأ  وأ  مكءابآ  مكركذك  هللا  اوركذاف  مككسانم  متيضق  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٍقالخ نم  ةرخآلا  يف  هل  امو  ايندلا  يف  انتآ  انبر  لوقي  نم  سانلا  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( ًةنسح ةرخآلا  يفو  ًةنسح  ايندلا  يف  انتآ  انبر  لوقي  نم  مهنمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( ايضقم امتح  كبر  ىلع  ناك  اهدراو  الإ  مكنم  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  رانلا ))  باذع  انقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( باسحلا عيرس  هللاو  اوبسك  امم  بيصن  مهل  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

س7-

؟ 8- لوخدلا اهب  دوصقملا  انلق  اذإ  اهدراو ))  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو  رانلا ))  مهسمت  ال  ىلاعت (( :  هلوق  نيب  عمجلا  فيك 

؟ 9- لوخدلا يه  ةيآلا  يف  روبعلا  نإ  انلوق  يف  ةمكحلا  امو  اهدراو ))  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  حجارلا  ام 

-10 ( مويلا مكيلع  اهرتسأ  انأو  ايندلا  يف  مكيلع  اهترتس  يسدقلا ( :  ثيدحلا  يف  امك  هللا  لوق  مهلمشي  له  رئابكلا  اولعف  نيذلا  نونمؤملا 

-11 (( نودعبم اهنع  كئلوأ  ىنسحلا  نم  مهل  تقبس  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ ) 12- كله دقف  بسوح  نم  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلص  هلوق  ىنعم  ام 

ام13- اسمخ  موي  لك  هيف  لستغي  مكدـحأ  بابب  ارهن  نأ  ول  متيأرأ  ملـسو ( : هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  يف  امك  رئاـبكلا  رفكت  سمخلا  تاولـصلا  لـه 
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؟ )  اياطخلا اهب  هللا  وحمي  سمخلا  تاولصلا  لثم  كلذف  لاق : ائيش  هنرد  نم  ىقبي  ال  اولاق : هنرد . نم  يقبي  كلذ  لوقت 

كلذ14- ىلع  ةلثمألاو  خسنلا  ىلع  مالكلاو  ميحر ))  روفغ  هللا  نإ  هللا  اورفغتساو  سانلا  ضافأ  ثيح  نم  اوضيفأ  مث  ةيآلا ((  دئاوف 

-15 (( ًاركذ دشأ  وأ  مكءابآ  مكركذك  هللا  اوركذاف  مككسانم  متيضق  اذإف  ةيآلا ((  دئاوف 

يفو16- ًةنسح  ايندلا  يف  انتآ  انبر  لوقي  نم  مهنمو   ( 200 ٍقالخ (  نم  ةرخآلا  يف  هل  امو  ايندلا  يف  انتآ  انبر  لوقي  نم  سانلا  نمف  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( رانلا باذع  انقو  ًةنسح  رخآلا 

-17 (( باسحلا عيرس  هللاو  اوبسك  امم  ٌبيصن  مهل  كئ  ـ لوأ ةيآلا ((  دئاوف 

-18 (( هيلع مثإ  الف  نيموي  يف  لجعت  نمف  ٍتادودعم  ٍمايأ  يف  هللا  اوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

49b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 537  )  ( 171  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  ىقتا ))  نمل  هيلع  مثإ  الف  رخأت  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( نورشحت هيلإ  مكنأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3. ةيآلا بارعإو  ايندلا ))  ةايحلا  يف  هلوق  كبجعي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4. عدبلا لهأو  ةفسالفلا  جهنم  هنأو  لدجلا  مذو  ماصخلا ))  دلأ  وهو  هبلق  يف  ام  ىلع  هللا  دهشيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لاؤس5-

؟ )) 6- ماصخلا دلأ  وهو  هبلق  يف  ام  ىلع  هللا  دهشيو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةيعبس  ةءارق  كانه  له 

ةيآلا7- هذه  لوزن  ببسو  داسفلا ))  بحي  هللاو ال  لسنلاو  ثرحلا  كلهيو  اهيف  دسفيل  ضرألا  يف  ىعس  ىلوت  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8. ةيآلا بارعإو  داهملا ))  سئبلو  منهج  هبسحف  مثإلاب  ةزعلا  هتذخأ  هللا  قتا  هل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مكنأ9- اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىقتا  نمل  هيلع  مثإ  الف  رخأت  نمو  هيلع  مثإ  الف  نيموي  يف  لجعت  نمف  ٍتادودعم  ٍمايأ  يف  هللا  اوركذاو  ةـيآلا ((  دـئاوف 
عبارلا مويلا  ىلإ  رخأتلا  زوجي  الو  رـشع  يداحلا  مويلاب  أدـبتو  قيرـشتلا  مايأ  يه  تادودـعملا  ماـيألاب  دارملا  ةـلأسم : ركذو  نورـشحت ))  هيلإ 

. رشع

-10 (( ماصخلا دلأ  وهو  هبلق  يف  ام  ىلع  هللا  دهشيو  ايندلا  ةايحلا  يف  هلوق  كبجعي  نم  سانلا  نمو  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( داسفلا بحي  هللاو ال  لسنلاو  ثرحلا  كلهيو  اهيف  دسفيل  ضرألا  يف  ىعس  ىلوت  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

-12 (( داهملا سئبلو  منهج  هبسحف  مثإلاب  ةزعلا  هتذخأ  هللا  قتا  هل  ليق  اذإو  ةيآلا ((  دئاوف 

50a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( ةغرفم  )  ( 533  )  ( 155  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- مالكلاو  اهلبق ، امل  ةيآلا  هذه  ةبسانمو  دابعلاب ))  ٌفوؤر  هللاو  هللا  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. اذكهو نينمؤملا  مهدعب  ركذ  رافكلا  ركذ  اذإو  ميعنلا  لهأ  هدعب  ركذي  ميحجلا  لهأ  ركذ  اذإ  هنأو  نآرقلا  بيترت 

فحصملا2- هبشي  لقتسم  باتك  يف  ميكحلا  نآرقلا  تايآ  بيترت  مكح  لوح  ةلئسأ 

؟ 3- نآرقلل يعوضوملا  ريسفتلا  يف  مكيأر  ام 
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فحصملا4- هبشي  لقتسم  باتك  يف  ميكحلا  نآرقلا  تايآ  بيترت  مكح  لوح  ةلئسألا  ةمتت 

صخأ5- اهنأو  هلل  ةفأرلا  ةفـص  تابثإو  دابعلاب ))  ٌفوؤر  هللاو  هللا  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشي  نم  سانلا  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 (( فوؤر هللاو  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ةمحرلا . ةفص  نم 

نايبو6- تاوطخ ،))  و ((  ملـسلا ))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ًةفاك ))  ملـسلا  يف  اولخدا  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ناميإلا فصوب  باطخلا  ةدئاف 

؟ 7- مكيأر امف  حلصلا  هانعمف  ماللا  نوكسو  نيسلا  حتفب  ملسلا  أرق  نم  نولوقي 

هقاقتشاو8- ناطيشلا  ةملك  فيرعتو  ٌنيبم ))  ٌودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( ٌميكح ٌزيزع  هللا  نأ  اوملعاف  تانيبلا  مكتءاج  ام  دعب  نم  متللز  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

درلاو10- لجو  زع  هلل  نايتإلا  ةفص  تابثإو  رظن ، ةملك  يناعم  ركذو  مامغلا ))  نم  للظ  يف  هللا  مهيتأي  الإ  نورظني  له  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
هللا رمأ  مهيتأي  هانعم : اولاقو  ةفصلا  هذه  مهليوأت  يف  عدبلا  لهأ  ىلع 

-11 ( هب رصبي  يذلا  هرصبو  هب  عمسي  يذلا  هعمس  تنك  هتببحأ  اذإف  يسدقلا (  ثيدحلا  حرش 

50b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 540  )  ( 149  ) 

 :- تايوتحملا  

هللا1- رمأ  وه  ءاتيإلا  نأب  هلل  نايتإلا  ةفص  مهليوأت  يف  عدبلا  لهأ  ىلع  درلا  ةمتت 

هللا2- تافص  ةيفيك  نع  لاؤسلا  زوجي  ال  ةيدقع : ةلأسم 

ىمظعلا3- ةعافشلا  ثيدح  حرشو  ةكئالملاو ))  مامغلا  نم  ٍللظ  يف  هللا  مهيتأي  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيآلا4- بارعإو  رومألا ))  عجرت  هللا  ىلإو  رمألا  يضقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 5- هللا رمأ  اهنأب  هلل  نايتإلا  ةفصل  مهليوأت  يف  عدبلا  لهأل  ليلد  هيف  لهو  هللا ))  رمأ  يتأي  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  ام 

لاؤس6-

-7 (( ٍةنيب ٍةيآ  نم  مهانيتآ  مك  ليئارسإ  ينب  لس  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( باقعلا ديدش  هللا  نإف  هتءاج  ام  دعب  نم  هللا  ةمعن  لدبي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

بح9- سانلل  نيز  ىلاـعت (( :  هلوق  نيبو  ةـيآلا  هذـه  نيب  عمجلاو  ةـيآلا ، بارعإو  ايندـلا ))  ةاـيحلا  اورفك  نيذـلل  نيز  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
كلذب ايندلا  ةيمست  ببسو  تاوهشلا ،)) 

؟ )) 10- مهلامعأ ءوس  مهل  نيز  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  ام 

-11 (( اونمآ نيذلا  نم  نورخسيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 12- ةينيدلا رومألا  يف  اونمآ  نيذلا  نم  رخسي  نم  مكح  ام 

؟ 13- امه ام  ناهجو  اونمآ ))  نيذلا  نم  نورخسي  ىلاعت (( :  هلوق  يف  متلق 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

51a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  6.29  ) ( ةغرفم  )  ( 558  )  ( 182  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ةمايقلا موي  مهقوف  اوقتا  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2. صاخو ماع  ىلإ  هللا  قزر  ميسقتو  ةيآلا ، بارعإو  ٍباسح ))  ريغب  ءاشي  نم  قزري  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

درلاو3- لجو ، زع  هلل  اضرلا  ةفـص  تابثإو  دابعلاب ،))  فوؤر  هللاو  هللا  تاضرم  ءاـغتبا  هسفن  يرـشي  نم  ساـنلا  نمو  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. هباوث ىلإ  اهلوأو  اهركنأ  نم  ىلع 

-4 (( ًةفاك ملسلا  يف  اولخدا  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5. مهدايعأب رافكلا  ةئنهت  نع  يهنلاو  نيبم ))  ودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  تاوطخ  اوعبتت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

هللا6- ءامـسأ  نم  نيمـساب  ةيآلا  متخ  ةدئاف  ركذو  ميكح ))  زيزع  هللا  نأ  اوملعاف  تانيبلا  مكتءاج  ام  دعب  نم  متللز  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
امهانعم نايبو  ميكحلا  زيزعلا 

-7 (( ةكئالملاو مامغلا  نم  ٍللظ  يف  هللا  مهيتأي  نأ  الإ  نورظني  له  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( رومألا عجرت  هللا  ىلإو  رمألا  يضقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 9- ةنس فلأ  نيسمخ  رادقم  مويلا  نأ  عم  مويلا  لاوط  ةنجلا  ىلإ  لوخدلا  يف  نورخأتي  فارعألا  باحصأ  له 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 92نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
93

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12861
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

لاؤس10-

؟ 11- دابعلا نيب  هللا  ءاضق  دعب  ةنجلل  فارعألا  باحصأ  لوخد  له 

؟ ) 12- ةنس فلأ  نيسمخ  هرادقم  ناك  موي  يف  دابعلا  نيب  ىضقي  ىتح  هيفو (  ةاكزلا  عنام  ةبوقع  ثيدح  لوح  لاؤس 

؟ ) 13- ةنس فلأ  نيسمخ  هرادقم  ناك  موي  يف  ةلمجلا (  هذه  ىنعم  ام 

لاؤس14-

لاؤس15-

لتقلا16- نيب  قرفلاو  باقعلا ))  ديدش  هللا  نإف  هتءاج  ام  دعب  نم  هللا  ةمعن  لدبي  نمو  ٍةنيب  ٍةيآ  نم  مهانيتآ  مك  ليئارـسإ  ينب  لس  ةيآلا ((  دـئاوف 
. مادعإلاب سفنلا  لتق  ةبوقع  ةيمست  أطخ  نايبو  مادعإلاو 

51b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 543  )  ( 178  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- لجو زع  هللا  نع  رابخإلا  طباض  وه  ام 

يوحن2- لاؤس 

؟ 3- هنع رابخإلا  باب  نم  هللا  ىلع  نوكلا  سدنهم  قالطإ  زوجي  له 

؟ 4- رابخإلا باب  نم  هللا  ىلع  عرتخملا  قالطإ  زوجي  له 

-5 (( اونمآ نيذلا  نم  نورخسيو  ايندلا  ةايحلا  اورفك  نيذلل  نيز  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةدارإلاو6- ةئيشملا  نيب  قرفلاو  باسح ))  ريغب  ءاشي  نم  قزري  هللاو  ةمايقلا  موي  مهقوف  اوقتا  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةمأ7- ةملك  تاقالطإو  ةلماك ، ةيآلا  بارعإو  نيرذنمو ))  نيرشبم  نييبنلا  هللا  ثعبف  ًةدحاو  ًةمأ  سانلا  ناك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لوسرلا8- نيب  قرفلا  نايبو  نييبنلا ،))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نيرذـنمو ))  نيرـشبم  نييبنلا  هللا  ثعبف  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
يبنلاو

-9. نيحيسملاب مهتيمست  اذكو  ريشبتلاب  مهنيدل  ىراصنلا  ةوعد  ةيمست  أطخ  نايب 

؟ 10- يبنلا نم  لمكأ  لوسرلا  نوكيف  كلذب  رمؤي  مل  يبنلاو  غيلبتلاب  رمأ  لوسرلا  نأ  يبنلاو  لوسرلا  نيب  قرفلا  يف  انلق 

؟ 11- يبنلا ىلع  ةلاسرلا  قالطإ  زوجي  له 

؟ 12- ملكم يبن  مالسلا  هيلع  مدآ  نأ  ىلع  ليلدلا  وه  ام 

؟ 13- حيسملا راصنأ  نحن  معن  نولوقي  نيحيسملا  ىلع  ىراصنلا  ةملك  انقلطأ  اذإ 

؟ 14- حصي لهف  داهجلاب  رمأ  ام  وهو  لوقي : لوسرلا  فيرعت  يف  ديزي  مهضعب 

؟ )) 15- ميلأ باذعب  مهرشبف  لوقي ((  هللاو  نيرشبملاب  ىراصنلا  يمسن  متلق ال 

؟ 16- مهنم ءيرب  وهو  قداصلا  رفعج  ىلإ  ةبسن  نييرفعج  مهيلع  قلطن  له  ضفاورلل  ةبسنلاب 

باتك17- هيلع  لزنأ  لوسر  لك  نأ  نايبو  قحلاب ))  باتكلا  مهعم  لزنأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-18 (( هيف اوفلتخا  اميف  سانلا  نيب  مكحيل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

52a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.66  ) ( ةغرفم  )  ( 555  )  ( 153  ) 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13119

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
1برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
1ايسور

(  5.66  ) ( ةغرفم  )  ( 555  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( باسح ريغب  ءاشي  نم  قزري  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةداعإ 

-2 (( نييبنلا هللا  ثعبف  ًةدحاو  ًةمأ  سانلا  ناك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 

-3 (( نيرذنمو نيرشبم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 

ةلئسأ4- ةداعإ 

-5 (( قحلاب باتكلا  مهعم  لزنأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 

عورفو6- لوصأ  ىلإ  نيدلا  ميسقت  أطخ  نايبو  هيف ))  اوفلتخا  اميف  سانلا  نيب  مكحيل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( مهنيب ًايغب  تانيبلا  مهتءاج  ام  دعب  نم  هوتوأ  نيذلا  الإ  هيف  فلتخا  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8. قيفوت ةيادهو  ةلالد  ةياده  ىلإ  ةيادهلا  ميسقتو  هنذإب ))  قحلا  نم  هيف  اوفلتخا  امل  اونمآ  نيذلا  هللا  ىدهف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( طارص هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ميقتسم ))  طارص  ىلإ  ءاشي  نم  يدهي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

52b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 555  )  ( 158  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ينوكو يعرش  ىلإ  مسقني  هللا  ءاضق  له 

ةنجلا2- قاقتشاو  اهبارعإو ، مأ  ىنعمو  ةنجلا ))  اولخدت  نأ  متبسح  مأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( اولزلزو ءارضلاو  ءاسأبلا  مهتسم  مكلبق  نم  اولخ  نيذلا  لثم  مكتأي  املو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لوقي4- ىتح  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ةيآلا ، بارعإو  هللا ))  رـصن  ىتم  هعم  اونمآ  نيذلاو  لوسرلا  لوقي  ىتح  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
((

-5 (( ٌبيرق هللا  رصن  نإ  الأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( نيرذنمو نيرشبم  نييبنلا  هللا  ثعبف  ًةدحاو  ًةمأ  سانلا  ناك  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

مهنيب7- ايغب  تانيبلا  مهتءاج  ام  دعب  نم  هوتوأ  نيذـلا  الإ  هيف  اوفلتخا  اميف  سانلا  نيب  مكحيل  قحلاب  باتكلا  مهعم  لزنأو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
 ( ةمحر يتمأ  فالتخا  ثيدح (  ةراكنو  (( 

ةلأسم8- ركذو  ميقتـسم ))  طارـص  ىلإ  ءاشي  نم  يدـهي  هللاو  هنذإب  قحلا  نم  هيف  اوفلتخا  امل  اونمآ  نيذـلا  هللا  ىدـهف  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
؟  ةجح يباحصلا  لوق  له  ةيلوصأ :

-9 (( ميقتسم طارص  ىلإ  ءاشي  نم  يدهي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

لوقي10- ىتح  اولزلزو  ءارـضلاو  ءاسأبلا  مهتـسم  مكلبق  نم  اولخ  نيذـلا  لثم  مكتأي  املو  ةـنجلا  اولخدـت  نأ  متبـسح  مأ  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
 (( ٌبيرق هللا  رصن  نإ  الأ  هللا  رصن  ىتم  هعم  اونمآ  نيذلاو  لوسرلا 

53a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  
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11ةيدوعسلا
41اكيرمأ

A11
ًايلاح 93نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613

لوقي1- ىتح  اولزلزو  ءارضلاو  ءاسأبلا  مهتـسم  مكلبق  نم  اولخ  نيذلا  لثم  مكتأي  املو  ةنجلا  اولخدت  نأ  متبـسح  مأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
 (( ٌبيرق هللا  رصن  نإ  الأ  هللا  رصن  ىتم  هعم  اونمآ  نيذلاو  لوسرلا 

لاؤسلل2- قباطم  باوجلا  لهو  ةيآلا ، بارعإو  ٍريخ ))  نم  متقفنأ  ام  لق  نوقفني  اذام  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3. باطخلا اذه  يف  ءانبألا  لخدي  لهو  نيبرقألاو ))  نيدلاوللف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اذإ4- هل  ىطعي  ليبسلا  نبا  لهو  ريقفلاو ، نيكسملا  نيب  قرفلاو  ميتيلا  فيرعتو  ليبسلا ))  نباو  نيكاسملاو  ىماتيلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
. اقلطم هل  ىطعي  وأ  لأس 

-5 (( ٌميلع هب  هللا  نإف  ٍريخ  نم  اولعفت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

قرفلاو6- ةيعرـش  ةـباتكو  ةـينوك  ةـباتك  ىلإ  هللا  ةـباتك  ميـسقتو  ةـيآلا ، بارعإو  مكل ))  ٌهرك  وهو  لاتقلا  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. هللا هضرف  ام  ىلإ  لاتقلا ال  ىلإ  ةدئاع  ةيهركلا  نأ  نايبو  امهنيب .

-7 (( مكل ٌرش  وهو  ًائيش  اوبحت  نأ  ىسعو  مكل  ٌريخ  وهو  ًائيش  اوهركت  نأ  ىسعو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( نوملعت متنأو ال  ملعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا9- هذه  لوزن  ببسو  ةيآلا ، بارعإو  هيف ))  ٍلاتق  مارحلا  رهشلا  نع  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( هللا ليبس  نع  ٌدصو  ٌريبك  هيف  ٌلاتق  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا11- بارعإو  مارحلا ))  دجسملاو  هب  ٌرفكو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

53b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 538  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( مارحلا دجسملاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 2- ئناه مأ  تيب  نم  هب  يرسأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  حيحص  له 

اهصئاصخو3- اهتمظعو  ةكم  ةمرح  نايبو  مارحلا ))  دجسملاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

؟ 4- ةطرشلل اهاطعأو  اهذخأف  ةكم  مرح  يف  ةطقل  دجو  نم  زوجي  له 

-5 (( هللا دنع  ربكأ  هنم  هلهأ  جارخإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

كرشلا6- وه  انه  ةنتفلاب  دارملاو  لتقلا ))  نم  ربكأ  ةنتفلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7. نيملسملل رافكلا  ةوادع  نايبو  اوعاطتسا ))  نإ  مكنيد  نع  مكودري  ىتح  مكنولتاقي  نولازي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةأفاكملا8- ىلعو  لمعلا  نيرمأ : ىلع  قلطي  هنأ  نايبو  نيدـلا  فيرعتو  رفاك ))  وهو  تميف  هنيد  نع  مكنم  ددـتري  نمو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةدرلا ماكحأ  ركذو  يمالسإلا . نيدلا  بسي  نم  مكحو  لمعلا ، كلذ  ىلع 

-9 (( نودلاخ اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئلوأو  ةرخألا  ايندلا و  يف  مهلامعأ  تطبح  كئلوأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اعرشو10- ةغل  ةرجهلاو  ناميإلا  فيرعتو  هللا ))  ليبس  يف  اودهاجو  اورجاه  نيذلاو  اونماء  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا11- بارعإو  هللا ))  تمحر  نوجري  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

54a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 547  )  ( 177  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1. ةنجلاك هتاقولخم  نم  ءيش  اهنمو  هتافص  نم  ةفص  اهنم  هللا  ةمحر  نأ  نايبو  هللا ))  تمحر  نوجري  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2. ميحرلاو روفغلا  هللا  ءامسأ  نم  نيمسإلا  نيذهب  ةيآلا  هذه  متخ  ةبسانمو  ٌميحر ))  ٌروفغ  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3. مكحم وأ  خوسنم  مرحلا  رهشألا  يف  لاتقلا  ميرحت  له  ٌريبك ))  هيف  ٌلاتق  لق  هيف  ٍلاتق  مارحلا  رهشلا  نع  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4. ةريبكلا طباضو  امهل  ةلثمألاو  ددحم  ددع  رئابكلل  لهو  اهنيب  اميف  توافتت  اهنأو  رئاغصو  رئابك  اهنم  بونذلا  نأ  نايب 

؟ 5- جحلا نم  سانلا  عنم  زوجي  له  ةلأسم : ركذو  مارحلا ))  دجسملاو  هب  ٌرفكو  هللا  ليبس  نع  ٌدصو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

نم6- اولعفت  امو  ليبسلا  نباو  نيكاسملاو  ىماتيلاو  نيبرقألاو  نيدـلاوللف  ٍريخ  نم  متقفنأ  ام  لق  نوقفني  اذام  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
 (( ٌميلع هب  هللا  نإف  ٍريخ 

قلطملاو7- ماعلا  نيب  قرفلاو  مومعلا ، ةركنلا  ديفت  ىتم  يهو : ةيلوصأ  ةلأسم  ركذ 

-8. لق ولو  ائيش  فورعملا  نم  رقحي  ناسنإلا ال  نأ  ةيآلا  دئاوف  نم 

ملعي9- هللاو  مكل  ٌرش  وهو  ًائيش  اوبحت  نأ  ىـسعو  مكل  ٌريخ  وهو  ًائيـش  اوهركت  نأ  ىـسعو  ٌهرك  وهو  لاتقلا  مكيلع  بتك  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
 (( نوملعت متنأو ال 

هللا10- ىلـص  يبنلل  له  يهو :  ةيلوصأ  ةلأسم  ركذو  ريبك ))  هيف  لاتق  لق  هيف  لاتق  مارحلا  رهـشلا  نع  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
؟  دهتجي نأ  ملسو  هيلع 

؟ )) 11- ىحوي يحو  الإ  وه  نإ  ىوهلا  نع  قطني  امو  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو  داهتجالا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  نإ  انلوق  نيب  عمجلا  وه  ام 

س12-

يف13- جراوخلاو  ةـلزتعملاو  ةـئجرملا  ىلع  درلاو  هناصقنو  ناميإلا  ةدايز  يف  سانلا  لاوقأ  ركذو  ريبك ))  هيف  لاتق  لـق  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. لاعفألاو لاوقألاو  داقتعالا  يف  توافتي  ناميإلا  نأ  نايبو  كلذ ،

ةمهم14- ةلئسأ 

-15 (( مارحلا دجسملاو  هب  ٌرفكو  هللا  ليبس  نع  دصو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-16 (( هللا دنع  ربكأ  هنم  هلهأ  جارخإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

54b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 546  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( لتقلا نم  ربكأ  ةنتفلاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-2 (( اوعاطتسا نإ  مكنيد  نع  مكودري  ىتح  مكنولتاقي  نولازي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

اهيف3- مه  رانلا  باحصأ  كئلوأو  ةرخألا  ايندلا و  يف  مهلامعأ  تطبح  كئلوأف  رفاك  وهو  تميف  هنيد  نع  مكنم  ددتري  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
 (( نودلاخ

؟ )) 4- مكنم ددتري  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

لاؤس5-

هيلع6- هللا  ىلص  لوسرلا  بس  نم  لتق  نم  ةيميت  نبا  هيلإ  بهذ  ام  ىلع  هلتقب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  رمأو  لطخ  نبا  ةصقب  لدتـسي  له 
؟  ملسو

؟ 7- لمعلل طبحم  كرشلا  له 

لبقت8- لهو  هجح ، لبقي  له  موي  نيعبرألا  يف  لئاسلا  اذـه  جـح  اذإف  اموي )  نيعبرأ  ةالـص  هل  لبقت  مل  هلأسف  اـنهاك  ىتأ  نم  ثيدـحلا (  يف  درو 
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؟  ةدملا هذه  يف  ىلص  نإ  هتالص 

-9 (( ميحر روفغ  هللاو  هللا  تمحر  نوجري  كئلوأ  هللا  ليبس  يف  اودهاجو  اورجاه  نيذلاو  اونمآ  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10. رمخلا ميرحت  لحارم  ركذو  رمخلا ))  نع  كنولأسي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

راكسإلا11- ىنعمو  هقاقتشا  ركذو  ةغل  رمخلا  فيرعت 

-12. اهريغو سفنألا  وأ  تويبلا  وأ  تارايسلا  ىلع  ءاوس  اقلطم  تانيمأتلا  رسيملا  روص  نمو  هروصو  هانعمو  رسيملاو ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 13- رسيملا نم  ةنهارملا  له 

رسيملاو14- رمخلا  رارضأ  نايبو  ريبك ،))  مثإ  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ريبك ))  مثإ  امهيف  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 (( سانلل عفانمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16 (( امهعفن نم  ربكأ  امهمثإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا17- بارعإو  نوقفني ))  اذام  كنولأسيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-18. بارعإلا ثيح  نم  اههيجوتو  وفعلا ))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  وفعلا ))  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

55a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.70  ) ( ةغرفم  )  ( 522  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

رسيملاو1- رمخلا  رارضأ  نايبو  ريبك ،))  مثإ  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌريبك ))  ٌمثإ  امهيف  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( سانلل عفانمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( امهعفن نم  ربكأ  امهمثإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا4- بارعإو  نوقفني ))  اذام  كنولأسيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5. بارعإلا ثيح  نم  اههيجوتو  وفعلا ))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  وفعلا ))  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا6- بارعإو  نوركفتت ))  مكلعل  تايآلا  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

55b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.70  ) ( ةغرفم  )  ( 546  )  ( 187  ) 

 :- تايوتحملا  

امهنيب1- قرفلاو  ةيعرش  اهنمو  ةينوك  اهنم  هللا  تايآ  نأ  نايب 

-2 (( نوركفتت مكلعل  ىلاعت (( :  هلوق  دنع  فقولا  نايب 

-3 (( ةرخآلاو ايندلا  يف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لوزن4- ببس  نايبو  هتياعر ، لضفو  احالطصاو  ةغل  ميتيلا  فيرعتو  اهلبق ، امل  ةيآلا  ةبسانمو  ىماتيلا ))  نع  كنولأسيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةيآلا هذه 

ةطلاخملا5- لبق  حالصإلاب  ةءادبلا  ةدئافو  مكناوخإف ))  مهوطلاخت  نإو  ٌريخ  مهل  ٌحالصإ  لق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( حلصملا نم  دسفملا  ملعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يهو7- زيزعلا  هللا  مسا  يناعم  نايبو  تنعلا ، فيرعتو  ةـيآلا ، بارعإو  ٌميكح ))  ٌزيزع  هللا  نإ  مكتنعـأل  هللا  ءاـش  ولو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
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. ميكحلا هللا  مسا  ىنعمو  عانتمالا . ةزعو  رهقلا  ةزعو  ردقلا  ةزع 

احالطصاو8- ةغل  حاكنلا  فيرعتو  نمؤي ))  ىتح  تاكرشملا  اوحكنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

56a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 541  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

احالطصاو1- ةغل  حاكنلا  فيرعتو  نمؤي ))  ىتح  تاكرشملا  اوحكنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةغل2- حاكنلا  فيرعت  يف  خيشلا  هدروأ  تيب  لوح  لاؤس 

-3. تاكرشملل ملسملا  حاكن  ميرحت  نايبو  كرشملا ، فيرعتو  نمؤي ))  ىتح  تاكرشملا  اوحكنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ىراصنلا4- ءاسنب  ملسملا  جاوز  مكح  ةلأسم :

-5. ةيآلا يف  ريخلاو  ةمألاب  دارملاو  مكتبجعأ ))  ولو  ٍةكرشم  نم  ٌريخ  ٌةنمؤم  ٌةمألو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

باتكلا6- لهأ  نم  ناـك  ولو  ىتح  هيف  ءانثتـسا  ـال  كرـشملا  حاـكن  نأ  ناـيبو  اونمؤي ))  ىتح  نيكرـشملا  اوحكنت  ـالو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
كلذ يف  ببسلاو 

-7 (( مكبجعأ ولو  ٍكرشم  نم  ٌريخ  ٌنمؤم  ٌدبعلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( هنذإب ةرفغملاو  ةنجلا  ىلإ  اوعدي  هللاو  رانلا  ىلإ  نوعدي  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9. امهتلثمأو امهنيب  قرفلاو  ةينوكو  ةيعرش  ىلإ  هللا  تايآ  ميسقتو  نوركذتي ))  مهلعل  سانلل  هتايآ  نيبيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 10- هللا تايآ  لوح  لاؤس 

؟ 11- تايباتكلاب جوزتلا  نم  نيملسملا  عنم  رمألا  يلول  له 

ريغ12- نم  يتاللا  تاملسملا  نم  نهريغ  وأ  تايباتكلاب  نيملسملا  جوزت  رمألا  يلو  عنم  ةلأسم  يف  يعرـشلا  مكحلا  ىلع  ةحلـصملا  مدقي  فيك 
؟  دلبلا

؟ 13- تايباتكلا يف  اضيأ  ةدوجوم  ةلعلا  نأ  عم  تايباتكلا  حاكنب  ملسملا  زاوج  هجو  ام  رانلا ))  ىلإ  نوعدي  كئلوأ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 14- تايباتكلل ملسملا  حاكن  زاوج  يف  ةرقبلا  ةيآل  ةخسان  ةدئاملا  ةيآ  لهف  كرش  مهعم  باتكلا  لهأ 

اونمؤي15- ىتح  نيكرـشملا  اوحكنت  الو  مكتبجعأ  ولو  ٍةكرـشم  نم  ٌريخ  ٌةـنمؤم  ٌةـمألو  نمؤي  ىتح  تاكرـشملا  اوحكنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
ةاواسم نيد  مالسإلا  نيد  نأ  معز  نم  ىلع  درلاو  مكبجعأ ))  ولو  ٍكرشم  نم  ٌريخ  ٌنمؤم  ٌدبعلو 

؟ 16- تابجاولاو قوقحلا  يف  ةاواسملا  نأب  ةاواسم  نيد  مالسإلا  نيد  ةلمجلا : هذه  لوق  ديق  سانلا  ضعب 

-17 (( ىذأ وه  لق  ضيحملا  نع  كنولأسيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

56b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 543  )  ( 176  ) 

 :- تايوتحملا  

طقف1- عامجلا  يف  وه  لازتعالاو  ضيحملا ))  يف  ءاسنلا  اولزتعاف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةأرملل2- رهطلا  ةمالع  ركذو  نرهطي ،))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نرهطي ))  ىتح  نهوبرقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةقرافلا3- لئاسملا  ركذو  لستغت ؟  مل  نإو  مدلا  نم  لحملا  ريهطت  مأ  لسغلا  وه  رهطتلاب  دارملا  لهو  نرهطت ))  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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اهرهطتو ةأرملا  رهط  نيب 

بوجولا4- ديفي  ةيآلا  يف  رمألا  لهو  ةيآلا ، بارعإو  هللا ))  مكرمأ  ثيح  نم  نهوتأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5. باوثلاب اهلوأ  نم  ىلع  درلاو  هلل  ةبحملا  ةفص  تابثإو  نيباوتلا ))  بحي  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6. ةبوتلاب قلعتت  يتلا  لئاسملا  ضعبو  اهطورش  ركذو  ةبوتلا  فيرعت 

-7 (( نيرهطتملا بحيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( متئش ىنأ  مكثرح  اوتأف  مكل  ٌثرح  مكؤاسن  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9. عامجلا بادآ  ركذو  مكسفنأل ))  اومدقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نينمؤملا رشبو  هوقالم  مكنأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ثنحلاو11- فلحلا  لئاسم  ركذو  اوقتتو ))  اوربت  نأ  مكناميأل  ًةضرع  هللا  اولعجت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( سانلا نيب  اوحلصتو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( ٌميلع ٌعيمس  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نيكرشملا14- اوحكنت  الو  مكتبجعأ  ولو  ٍةكرشم  نم  ٌريخ  ٌةنمؤم  ٌةمألو  نمؤي  ىتح  تاكرـشملا  اوحكنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوفل  بلاطلا  ةءارق 
 (( مكبجعأ ولو  ٍكرشم  نم  ٌريخ  ٌنمؤم  ٌدبعلو  اونمؤي  ىتح 

57a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 564  )  ( 173  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوركذتي مهلعل  سانلل  هتايآ  نيبيو  هنذإب  ةلرفغملاو  ةنجلا  ىلإ  اوعدي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-2 (( ىذأ وه  لق  ضيحملا  نع  كنولأسيو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

الإ3- ءيش  لك  اوعنـصا  ثيدح (  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  نرهطي ))  ىتح  نهوبرقت  الو  ضيحملا  يف  ءاسنلا  اولزتعاف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
 ( حاكنلا

-4، لسغلا سيلو  جرفلا  لسغ  رهطتلاب  دارملا  نإ  لاـق  نم  ىلع  درلاو  هللا ))  مكرمأ  ثيح  نم  نهوتأـف  نرهطت  اذإـف  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. رظحلل عفر  يهنلا  دعب  رمألا  ةيلوصألا : ةدعاقلا  حرشو  باطخلا  يف  رمألا  ديفي  اذامو 

هلل5- ةبحملا  ةفص  تابثإو  نيرهطتملا ))  بحيو  نيباوتلا  بحي  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيعرشلا6- ماكحألا  ليلعت  ةيآلا  دئاوف  نم 

ضيحلل7- هللا  قلخ  يف  ةمكحلا  ةيآلا  دئاوف  نم 

؟ 8- ةيلعفو ةيتاذ  هلل  ةبحملا  ةفص  نأ  لوقن  نأ  نكمي  له 

؟ 9- هسفن يف  مئاق  وه  هلل  ةبسنلاب  ضغبلاو  بحلا  له 

؟ )) 10- ىنزلا اوبرقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو  نرهطي ))  ىتح  نهوبرقت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  برقلا  نيب  قرفلا  ام 

-11 (( مكسفنأل اومدقو  متئش  ىنأ  مكثرح  اوتأف  مكل  ٌثرح  مكؤاسن  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-12 (( نينمؤملا رشبو  هوقالم  مكنأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-13. لسنلا ةدايز  ةليضف  ىلع  مالكلاو  مكل ؟ ))  ثرح  مكؤاسن  ىلاعت (( :  هلوق  نم  دافتسي  له 

؟ 14- نيملسملاو رافكلل  ةلماش  ةاقالملا  له  هوقالم ))  مكنأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 15- لجو زع  هللا  ىري  ةنجلا  يف  نمؤم  لك  له 

؟ 16- هللا ردق  ىلع  ضارتعا  وه  هتأرما  نع  لجرلا  لزع  يف  له 
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-17 (( ميلع عيمس  هللاو  سانلا  نيب  اوحلصتو  اوقتتو  اوربت  نأ  مكناميأل  ًةضرع  هللا  اولعجت  الو  ةيآلا ((  دئاوف 

-18. هريسفت يف  ءاملعلا  فالتخا  ركذو  همكحو  هلاثمو  نيميلا  وغل  فيرعتو  مكناميأ ))  يف  وغللاب  هللا  مكذخاؤي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-19 (( مكبولق تبسك  امب  مكذخاؤي  نكلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

57b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ميلح روفغ  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( ميلح روفغ  هللاو  مكبولق  تبسك  امب  مكذخاؤي  نكلو  مكناميأ  يف  وغللاب  هللا  مكذخاؤي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3. ةيآلا بارعإو  ٍرهشأ ))  ةعبرأ  صبرت  مهئاسن  نم  نولؤي  نيذلل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ءاليإلا4- مكح  ركذو  ٌميحر ))  ٌروفغ  هللا  نإف  اوؤاف  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هللا5- عمس  يناعم  نايبو  ٌميلع ))  ٌعيمس  هللا  نإف  قالطلا  اومزع  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ملعلاو6- كشلاو  نظلاو  بكرم  لهجو  طيسب  لهج  ةسمخ : يهو  ءيشلا  كاردإ  يف  سانلا  ماسقأ  نايبو  ملعلا  فيرعت 

؟ 7- ءاليإلا ماكحأ  نم  مكح  لوح  لاؤس 

لاؤس8-

؟ )) 9- قالطلا اومزع  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

ءرقلاب10- دارملاو  ٍءورق ))  ةثالث  نهسفنأب  نصبرتي  تاقلطملاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هلحارمو11- نينجلا  قلخ  يف  هللا  ةمكح  ركذو  نهماحرأ ))  يف  هللا  قلخ  ام  نمتكي  نأ  نهل  لحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( رخآلا مويلاو  هللاب  نمؤي  نك  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

طقف13- يعجرلا  قالطلا  يف  صاخ  عوجرلا  اذه  نأو  لعبلا  ىنعمو  احالصإ ))  اودارأ  نإ  كلذ  يف  نهدرب  قحأ  نهتلوعبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هتدمو14- ءاليإلا  ماكحأ  ركذو  ٌميحر ))  ٌروفغ  هللا  نإف  اوؤاف  نإف  ٍرهشأ  ةعبرأ  صبرت  مهئاسن  نم  نولؤي  نيذلل  ةيآلا ((  دئاوف 

ءاليإلا15- دعب  هتجوز  ىلإ  عجري  ملو  قلطي  ملف  فقوت  نإ  جوزلا  ربجي  لهو  ٌميلع ))  ٌعيمس  هللا  نإف  قالطلا  اومزع  نإو  ةيآلا ((  دئاوف 

58a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 536  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٌميلع ٌعيمس  هللا  نإف  قالطلا  اومزع  نإو  ةيآلا ((  دئاوف  ةمتت 

ةعجرلا2- ماكحأ  ضعب  نايبو  ًاحالصإ ))  اودارأ  نإ  كلذ  يف  نهدرب  قحأ  نهتلوعبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

نم3- ىلع  درلاو  ءاسنلا  ىلع  لاجرلا  لضافت  هجوأ  نايبو  ٌةجرد ))  نهيلع  لاجرللو  فورعملاب  نهيلع  يذلا  لثم  نهلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ءاسنلاو لاجرلا  نيب  ةيوستلا  معز 

امهماسقأو4- هللا  مكحو  هللا  ةزع  يناعم  ركذو  ٌميكح ))  ٌزيزع  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لمجتلا5- هنأ  سابع  نبا  ريـسفت  يف  درو  دـقف  ءاسنلا  هاجتا  لاجرلا  ىلع  يذـلا  ام  فورعملاب ))  نهيلع  يذـلا  لثم  نهلو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟  مكيأر امف  نيزتلاو 
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قالطلاب6- قلعتت  يتلا  لئاسملا  ضعب  ركذو  ناترم ))  قالطلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لاجرللو7- فورعملاب  نهيلع  يذلا  لثم  نهلو  ًاحالصإ  اودارأ  نإ  كلذ  يف  نهدرب  قحأ  نهتلوعبو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  هريسفت  قبـس  ام  ةعجارم 
 (( ٌميكح ٌزيزع  هللاو  ٌةجرد  نهيلع 

-8 (( ناترم قالطلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-9 (( ٍناسحإب ٌحيرست  وأ  ٍفورعمب  ٌكاسمإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 10- ةعجرلا لوح  لاؤس 

يف11- ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ةيآلا ، بارعإ  هللا ))  دودح  اميقي  الأ  افاخي  نأ  الإ  ًائيش  نهومتيتآ  امم  اوذخأت  نأ  مكل  لحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
 (( افاخي نأ  الإ  هلوق (( 

هلئاسم12- ضعب  ركذو  علخلا  ىلع  مالكلاو  هب ))  تدتفا  اميف  امهيلع  حانج  الف  هللا  دودح  اميقي  الأ  متفخ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( اهودتعت الف  هللا  دودح  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

58b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 505  )  ( 159  ) 

 :- تايوتحملا  

ةيآلا1- بارعإو  نوملاظلا ))  مه  كئ  ـ لوأف هللا  دودح  دعتي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 2- نوملاظلا مه  كئلوأف  هللا  دودح  دعتي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ربخلا  نيأ 

؟ )) 3- هللا دودح  اميقي  نأ  افاخي  نأ  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف  يوحن  لاؤس 

ةجوزلا4- لحت  ىتم  ةلأسم : ركذو  ةيآلا . يف  حاكنلاب  دارملاو  هريغ ))  ًاجوز  حكنت  ىتح  دـعب  نم  هل  لحت  الف  اهقلط  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
اهقلطي مث  يناثلا  جوزلا  عامج  نم  دبال  مأ  اهيلع  دقعلا  يفكي  له  ىرخأ  ةرم  جوزتلا  دارأ  مث  اثالث  اهقلط  اذإ  لوألا  اهجوزل 

-5 (( هللا دودح  اميقي  نأ  انظ  نإ  اعجارتي  نأ  امهيلع  حانج  الف  اهقلط  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نآرقلا6- ربدت  ةليضفو  نوملعي ))  ٍموقل  اهنيبي  هللا  دودح  كلتو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةسمخ7- ةيآلا  نم  ةانثتسملا  نأ  نايبو  مأ ال .  عقي  له  ضئاحلا  قالط  مكحو  ٍءورق ))  ةثالث  نهسفنأب  نصبرتي  تاقلطملاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
ةمألا ةدعو  ةسيآلا  ةدعو  ةريغصلا  ةدعو  لماحلا  ةدعو  اهب  لخدي  مل  نم  ةدع  نهو :

-8 (( رخآلا مويلاو  هللاب  نمؤي  نك  نإ  نهماحرأ  يف  هللا  قلخ  ام  نمتكي  نأ  نهل  لحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 9- اهتدع مكو  ةدع  اهل  ةنئابلا  ةقلطملا  له  ةلأسم : ركذو  احالصإ ))  اودارأ  نإ  كلذ  يف  نهدرب  قحأ  نهتلوعبو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

59a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 507  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( رخآلا مويلاو  هللاب  نمؤي  نك  نإ  نهماحرأ  يف  هللا  قلخ  ام  نمتكي  نأ  نهل  لحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

تاجوزلا2- مكح  اهل  ةيعجرلا  نأ  نايبو  احالصإ ))  اودارأ  نإ  كلذ  يف  نهدرب  قحأ  نهتلوعبو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

فرعلا3- وه  كلذ  يف  عجرملاق  ددحي  ملو  عرشلا  يف  ءاج  ام  لك  ةدعاق : حرشو  فورعملاب ))  نهيلع  يذلا  لثم  نهلو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

مـسجلاو4- نيدلاو  لقعلا  يف  يهو  ءاسنلا  ىلع  لاجرلا  اهب  هللا  لضف  يتلا  تاجردـلا  ركذو  ٌةـجرد ))  نهيلع  لاجرللو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
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ةيالولاو

امهماسقأو5- امهانعمو  هلل  ةمكحلاو  ةزعلا  ةفص  تابثإو  ميكح ))  زيزع  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

قالطلا6- هب  رركتي  دحاو ال  ظفلب  رركملا  قالطلا  نأ  نايبو  ثالثلاب ، قالطلا  رصح  يف  ةمكحلا  ركذو  ناترم ))  قالطلا  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-7 (( ناسحإب حيرست  وأ  فورعمب  كاسمإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( هللا دودح  اميقي  الأ  افاخي  نأ  الإ  ائيش  نهومتيتآ  امم  اوذخأت  نأ  مكل  نهل  لحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

قلعتت9- يتلا  لئاسملا  ضعب  ركذو  علخلا  مكح  نايبو  هب ))  تدتفا  اميف  امهيلع  حانج  الف  هللا  دودـح  اميقي  الأ  متفخ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
هب

-10 (( نوملاظلا مه  كئلوأف  هللا  دودح  دعتي  نمو  اهودتعت  الف  هللا  دودح  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

عقي11- مكو  دحاو  ظفلب  ثالثلا  قالطلا  مكحو  هريغ ))  ًاجوز  حكنت  ىتح  دعب  نم  هل  لحت  الف  اهقلط  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ليلحتلا12- حاكنب  لوألا  جوزلل  هب  لحت  الو  احيحص  اجاوز  جوزتت  ىتح  اهقلطم  ىلع  اثالث  ةقلطملا  ميرحت  ةلأسم :

-13 (( هللا دودح  اميقي  نأ  انظ  نإ  اعجارتي  نأ  امهيلع  حانج  الف  اهقلط  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

59b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 503  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

ةمـصع1- ىلإ  ةأرملا  ةداعإ  ىلعو  اهجوز  ىلإ  ةنئابلا  ريغلا  ةيعجرلا  ةـقلطملا  ةداعإ  ىلعو  دـقعلا  ىلع  عرـشلا  يف  قلطت  اهنأو  ةـعجرلا  فيرعت 
قالط نودب  اهجوز 

-2 (( نوملعي موقل  اهنيبي  هللا  دودح  كلتو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3. امارح حابملا  راص  مرحم  ءيش  حابملا  لعف  نم  مزل  اذإ  ةدعاق : حرش 

-4 (( نوملعي موقل  اهنيبي  هللا  دودح  كلتو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

اعلخ5- مأ  اقالط  عقي  له  قالطلا  ظفلب  علخلا  عقو  اذإ  ةلأسم :

-6 (( ٍفورعمب نهوحرس  وأ  ٍفورعمب  نهوكسمأف  نهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقلط  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 7- نبراق يأ  نهلجأ ))  نغلبف  ىنعم ((  نأ  ىلع  ليلد  نهوكسمأف ))  ىلاعت ((  هلوق  نم  مهفي  الأ 

؟ 8- نهلجأ غولب  نوكي  فيكف  قالطلا  دعب  ضيحلا  نم  لستغت  ةيباتك ال  ةجوزلا  تناك  اذإ 

؟ 9- ذئنيح اهل  مرحم  ريغ  وهو  هعم  ىقبت  فيكف  نيدوجوم  ريغ  ةقلطملا  ةجوزلا  لهأ  ناك  اذإ 

-10 (( ٍفورعمب نهوحرس  وأ  ٍفورعمب  نهوكسمأف  نهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقلط  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيآلا11- بارعإو  اودتعتل ))  ًارارض  نهوكسمت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

احالطصاو12- ةغل  ملظلا  فيرعتو  هسفن ))  ملظ  دقف  كلذ  لعفي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

تايآ13- ىلإ  اهماسقأ  ركذو  تايآلا  فيرعتو  اوزه ،))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوألا  ركذو  اوزه ))  هللا  تايآ  اوذـختت  ـالو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. هلماحب وأ  عرشلاب  ئزهتسملا  مكحو  ةينوكو ، ةيعرش 

60a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 586  )  ( 164  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6073
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6073
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6073
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6074
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6074
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6074
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 :- تايوتحملا  

هلماحب1- وأ  عرشلاب  ئزهتسملا  مكح  ةمتتو  اوزه ))  هللا  تايآ  اوذختت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

نوكي2- ةمعنلا  ركـش  نأ  نايبو  نونلا ، حتفب  ةـمعنلاو  نونلا  رـسكب  ةـمعنلا  نيب  قرفلاو  مكيلع ))  هللا  تمعن  اوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. حراوجلاو بلقلاب 

امهتلثمأو3- صوصخلا  هب  ديرأ  يذلا  ماعلا  نيبو  صوصخملا  ماعلا  نيب  قرفلاو  باتكلا ))  نم  مكيلع  لزنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيعرشلا4- ماكحألاب  نورقملا  ليلعتلا  دئاوف  نايبو  هب ))  مكظعي  ةمكحلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5. ءيش لك  يف  هلل  صالخإلا  بوجوو  ىوقتلا  فيرعتو  هللا ))  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6. هلل ملعلا  ةفص  تابثإو  ةيآلا ، بارعإو  ميلع ))  ءيش  لكب  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لهأ7- فالتخا  نايبو  رئامـضلا ، تيتشت  ةدئافو  نهجاوزأ ))  نحكني  نأ  نهولـضعت  الف  نهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقلط  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( نهولضعت الف  هلوق ((  يف  ريمضلا  دوع  يف  ملعلا 

فورعمب8- نهوكـسمأف  نهلجأ  نغلبف  هلوق ((  يهو  ةقباسلا  ةيآلا  يفو  انه  لجألاب  دوصقملا  نيب  قرفلا  نايبو  احالطـصاو ، ةـغل  قالطلا  فيرعت 
لضعلا فيرعتو  ((، 

-9 (( فورعملاب مهنيب  اوضارت  اذإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةظعوملا10- فيرعتو  كلذب ، باطخلا  يف  هجوألا  ركذو  رخآلا ))  مويلاو  هللاب  نمؤي  مكنم  ناك  نم  هب  ظعوي  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

60b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 508  )  ( 159  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( رهطأو مكل  ىكزأ  مكلاذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا2- بارعإو  نوملعت ))  متنأو ال  ملعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٍفورعمب نهوحرس  وأ  ٍفورعمب  نهوكسمأف  نهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقلط  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4 (( هسفن ملظ  دقف  كلذ  لعفي  نمو  اودتعتل  ًارارض  نهوكسمت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5 (( اوزه هللا  تايآ  اوذختت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-6 (( هب مكظعي  ةمكحلاو  باتكلا  نم  مكيلع  لزنأ  امو  مكيلع  هللا  تمعن  اوركذاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ماـكحألا7- لـك  يف  ةـمكحلا  نع  لاؤسلا  عرـشي  ـال  هنأ  ناـيبو  هب ))  مكظعي  ةـمكحلاو  باـتكلا  نم  مكيلع  لزنأ  اـمو  ىلاـعت (( :  هلوـق  دـئاوف 
. ةيعرشلا

-8 (( ميلع ءيش  لكب  هللا  نأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةدعلا9- يف  حاكنلا  نالطب  نايبو  نهجاوزأ ))  نحكني  نأ  نهولضعت  الف  نهلجأ  نغلبف  ءاسنلا  متقلط  اذإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

حاكنلا10- يف  يلولا  طارتشا  ةلأسم :

-11 (( نهجاوزأ نحكني  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

يبنلل12- ةـشئاع  هتنبا  ركب  يبأ  جـيوزت  هيجوتو  جاوزلا  ىلع  هتنبا  رابجإ  يلولل  زوجي  هنأو ال  فورعملاب ))  مهنيب  اوضارت  اذإ  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. اهنذأتسي ملو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

61a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 619  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

ةـشئاع1- هتنبا  ركب  يبأ  جـيوزت  هيجوتو  جاوزلا  ىلع  هتنبا  رابجإ  يلولل  زوجي  هنأو ال  فورعملاب ))  مهنيب  اوضارت  اذإ  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
. اهنذأتسي ملو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل 

-2 (( رخآلا مويلاو  هللاب  نمؤي  مكنم  ناك  نم  هب  ظعوي  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( رهطأو مكل  ىكزأ  مكلذ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4 (( نوملعت متنأو ال  ملعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 5- لدت اذام  ىلع  نهوكسمأف ))  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ءافلا 

؟ 6- ةضوفملا ىلع  در  ميلع ))  ءيش  لكب  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  دافتسي  له 

ةيآلا7- بارعإو  ةعاضرلا ))  متي  نأ  دارأ  نمل  نيلماك  نيلوح  نهدالوأ  نعضري  تادلاولاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةقفنلا8- بوجوو  فورعملاب ))  نهتوسكو  نهقزر  هل  دولوملا  ىلعو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيعرش9- ةدعاق  ةلمجلا  هذهو  فيلكتلا  فيرعتو  اهعسو ))  الإ  ٌسفن  فلكت  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( راضت ال  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  هدلوب ))  هل  ٌدولوم  الو  اهدلوب  ٌةدلاو  راضت  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 94نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
95

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12875
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ةيآلا11- بارعإو  هدلوب ))  هل  ٌدولوم  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-12 (( كلذ لثم  ثراولا  ىلعو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

61b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 565  )  ( 182  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( امهيلع حانج  الف  ٍرواشتو  امهنم  ٍضارت  نع  ًالاصف  ادارأ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هلوق2- يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  فورعملاب ))  متيتآ  ام  متملس  اذإ  مكيلع  حانج  الف  مكدالوأ  اوعـضرتست  نأ  متدرأ  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( فورعملاب متيتآ  ام  )) 

افصوو3- اسنجو  الجأو  اردق  طرش  ام  وحن  ىلع  نوكي  نأ  فورعملاب  عضارملا  يف  ةرجألا  ميلست  ةلأسم :

-4. اهلبق امل  ةلمجلا  هذه  ةبسانمو  ىوقتلا ، فيرعتو  ٌريصب ))  نولمعت  امب  هللا  نأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مألا5- ىلع  عاضرإلا  بجي  له  ةلأسم : ركذو  ةعاضرلا ))  متي  نأ  دارأ  نمل  نيلماك  نيلوح  نهدالوأ  نعضري  تادلاولاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-6 (( فورعملاب نهتوسكو  نهقزر  هل  دولوملا  ىلعو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-7 (( هدلوب هل  دولوم  الو  اهدلوب  ةدلاو  راضت  اهعسو ال  الإ  ٌسفن  فلكت  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( امهيلع حانج  الف  رواشتو  امهنم  ضارت  نع  الاصف  ادارأ  نإف  كلذ  لثم  ثراولا  ىلعو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-9 (( فورعملاب متيتآ  ام  متملس  اذإ  مكيلع  حانج  الف  مكدالوأ  اوعضرتست  نأ  متدرأ  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

62a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 567  )  ( 177  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( فورعملاب متيتآ  ام  متملس  اذإ  مكيلع  حانج  الف  مكدالوأ  اوعضرتست  نأ  متدرأ  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-2 (( ٌريصب نولمعت  امب  هللا  نأ  اوملعاو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيآلا3- بارعإو  ًارشعو ))  ٍرهشأ  ةعبرأ  نهسفنأب  نصبرتي  ًاجاوزأ  نورذيو  مكنم  نوفوتي  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةلدألا4- ركذو  ةـكئالملا  مه  نيذـلا  لسرلا  ىلإ  ةرمو  توملا  كلم  ىلإ  ةرمو  هللا  ىلإ  فيـضأ  ةرمف  ىفوتي : نم  يف  هجوأ  ةـثالث  نآرقلا  يف  درو 
ىفوت نالف  لاقي : نأ  حصي  لهو  اهنيب ، عمجلاو  كلذ  ىلع 

لاق5- نم  لوأو  جوز ، اهل  لاقي  ةأرملاو  جوز  هل  لاقي  لجرلا  نأ  نايبو  اجاوزأ ))  نورذيو  مكنم  نوفوتي  نيذـلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
جوزلا مسا  ةأرملاو  لجرلا  ىلع  قلطي  ىتمو  نويضرفلا ، مه  ةجوزلا  ةأرملا  يف 

ةمكحلاو6- مايألا ، وأ  يلايلا  هيف  لخدي  له  رشعلاب  دارملاو  صبرتلا ، فيرعتو  ارشعو ))  رهشأ  ةعبرأ  نهسفنأب  نصبرتي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةافولا ةدع  يف  ددعلا  اذه  رايتخا  يف 

ام7- ركذو  هفيرعتو  دادـحإلا  ىلع  مالكلاو  فورعملاب ))  نهـسفنأ  يف  نلعف  اميف  مكيلع  حاـنج  ـالف  نهلجأ  نغلب  اذإـف  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةدملا هذه  يف  هبنجتت 

-8 (( ٌريبخ نولمعت  امب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9، اهمضو ءاخلا  رـسكب  ةبطخلا  نيب  قرفلاو  ةبطخلا ، فيرعتو  ءاسنلا ))  ةبطخ  نم  هب  متـضرع  اميف  مكيلع  حانج  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13133

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
2برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
2ايسور

امهتلثمأو حيولتو  ضيرعت  اهنمو  حيرصت  اهنم  نأ  نايبو 

-10 (( مكسفنأ يف  متننكأ  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11: ةـسمخ مهو  ءيـشلا  كاردإ  يف  سانلا  تالاحو  فيرعتلا ، حرـش  عم  ملعلا  فيرعتو  نهنوركذتـس ))  مكنأ  هللا  ملع  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ملعلاو نظلاو  كشو  بكرم  لهجو  طيسب  لهج 

-12 (( ًارس نهودعاوت  نك ال  ـ لو ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( افورعم الوق  اولوقت  نأ  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

62b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 186  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( هلجأ باتكلا  غلبي  ىتح  حاكنلا  ةدقع  اومزعت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ميلحلاو2- روفغلا  هللا  مسا  ىنعمو  ميلح ))  روفغ  هللا  نأ  اوملعاو  هورذحاف  مكسفنأ  يف  ام  ملعي  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

مل3- اـم  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوـألا  ركذو  ةـيآلا ، بارعإو  نهوسمت ))  مل  اـم  ءاـسنلا  متقلط  نإ  مكيلع  حاـنج  ـال  ىلاـعت (( :  هلوـق  ريـسفت 
ةماعلا دنع  تاءارقلاب  عرشي  لهو  نهوسمت )) 

-4: يناـثلاو رهملا ، ركذ  لوـألا : يهو : همدـع  نم  رهملا  ةيمـست  يف  ثـالثلا  روصلا  ركذو  ًةـضيرف ))  نهل  اوضرفت  وأ  ىلاـعت (( :  هلوـق  ريـسفت 
. اهمكح نايبو  رهملا ، مدع  طرش  ثلاثلاو : رهملا ، ركذ  نع  توكسلا 

نايبو5- هردق ،))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ةيآلا ، بارعإو  هردق ))  رتقملا  ىلعو  هردق  عسوملا  ىلع  نهوعتمو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةعتملا ماكحأ 

قحلا6- نيب  قرفلاو  رابخألا ، يفو  ماكحألا  يف  قحلا  نأ  نايبو  ةيآلا ، بارعإو  نينسحملا ))  ىلع  ًاقح  فورعملاب  ًاعاتم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
قدصلاو

اهنع7- ىفوتملا  ىلع  ةدـعلا  بوجو  ًارـشعو ))  ٍرهـشأ  ةـعبرأ  نهـسفنأب  نصبرتي  ًاجاوزأ  نورذـيو  مكنم  نوفوتي  نيذـلاو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
لخدي مل  نم  نيبو  اهنع  تامو  اهب  لخدي  مل  نم  نيب  كلذ  يف  قرفلاو  اهب  لخدـي  مل  وأ  اهب  لخد  ءاوسو  ةريبك ، وأ  ةريغـص  تناك  ءاوس  اهجوز 

. اهجوز اهنع  يفوت  يتلا  لماحلا  ةدع  ركذو  هفاصتناو . رهملا  لامكإو  ثاريملاو  ةدعلا  ثيح  نم  اهقلطو  اهيلع 

-8 (( ريبخ نولمعت  امب  هللاو  فورعملاب  نهسفنأ  يف  نلعف  اميف  مكيلع  حانج  الف  نهلجأ  نغلب  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ركذو9- ةافو ، نم  ةدـتعملا  ةـبطخ  يف  ضيرعتلا  زاوج  نايبو  ءاسنلا ))  ةـبطخ  نم  هب  متـضرع  اميف  مكيلع  حاـنج  ـالو  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
ةافو نم  ةدتعملا  ةبطخ  ماسقأ 

-10 (( افورعم الوق  اولوقت  نأ  الإ  ارس  نهودعاوت  نكلو ال  نهنوركذتس  مكنأ  هللا  ملع  مكسفنأ  يف  متننكأ  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ءاضقنا11- دعب  هل  لحت  لهو  ةدتعم ، ةأرما  جوزت  نم  دقع  نالطب  نايبو  هلجأ ))  باتكلا  غلبي  ىتح  حاكنلا  ةدـقع  اومزعت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
ةدعلا

63a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 176  ) 

 :- تايوتحملا  

-1، ةدتعم ةأرما  جوزت  نم  دقع  نالطب  ةلأسم  ىلع  مالكلا  ةمتتو  هلجأ ))  باتكلا  غلبي  ىتح  حاكنلا  ةدقع  اومزعت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
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11ةيدوعسلا
41اكيرمأ

A11
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613

هظفح نم  صقنت  يتلا  ةثيدحلا  تالالا  مادختسا  مدعو  ظفحلاو  مهفلاب  ةيانعلاو  ملعلا  بالطل  ةحيصنو  ةدعلا ، ءاضقنا  دعب  هل  لحت  لهو 

-2 (( هورذحاف مكسفنأ  يف  ام  ملعي  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3، ايدـعتم ناك  نإ  مكحلل  نمـضتيو  ةفـصلل  نمـضتي  هللا  ءامـسأ  نم  مسا  لك  نأ  نايبو  ميلح ))  روفغ  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
كلذ ىلع  ةلثمألاو  ةقباطم  ةلالدو  مازتلالا  ةلالد  ىلع  مالكلاو 

ساسملاو4- لوخدلا  لبق  قالطلا  زاوج  ةضيرف ))  نهل  اوضرفت  وأ  نهوسمت  مل  ام  ءاسنلا  متقلط  نإ  مكيلع  حانج  ال  ةيآلا ((  دئاوف 

رهملا5- مدع  طرشو  ةأرما  جوزت  نم  حاكن  مكح  ةلأسم :

قالطلا6- دعب  ةعتملا  ماكحأ  نايبو  هردق ))  رتقملا  ىلعو  هردق  عسوملا  ىلع  نهوعتمو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-7 (( نينسحملا ىلع  اقح  فورعملاب  اعاتم  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةلأسملا8- هذه  لوح  بالطلا  ةشقانمو  اهرشابي . وأ  اهلبقي  نأك  اهعماجي  ملو  ةبوطخملاب  الخ  نم  ىلع  الماك  رهملا  بجي  له  ةلأسم :

-9 (( متضرف ام  فصنف  ًةضيرف  نهل  متضرف  دقو  نهوسمت  نأ  لبق  نم  نهومتقلط  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا10- هذه  يف  حاكنلا  ةدقع  هديب  يذلاب  دارملا  نايبو  ةيآلا . بارعإو  حاكنلا ))  ةدقع  هدـيب  يذـلا  وفعي  وأ  نوفعي  نأ  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
كلذ يف  حجارلا  ركذو  ةصاخ  ةجوزلا  بأ  مأ  ةجوزلا  يلو  مأ  جوزلا  وه  له 

-11 (( ىوقتلل برقأ  اوفعت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

كرتلاو12- لوهذلا  نايسنلا  يناعم  نم  نأ  نايبو  مكنيب ))  لضفلا  اوسنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( ٌريصب نولمعت  امب  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14. اهلبق امل  ةيآلا  ةبسانمو  ًةضيرف ))  نهل  متضرف  دقو  نهوسمت  نأ  لبق  نم  نهومتقلط  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

هلام15- نم  ءيشب  ناسنإلا  عربت  زاوج  ةلأسم : ركذو  حاكنلا ))  ةدقع  هديب  يذلا  اوفعي  وأ  نوفعي  نأ  الإ  متـضرف  ام  فصنف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
هقرغتسي نيد  هيلع  ناك  اذإ 

63b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 547  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

طرشلا1- رايخو  سلجملا  رايخ  هيف  لهو  حاكنلا ، دقع  يف  ليكوتلا  يف  ةغيصلا  نوكت  فيكو  دوقعلا ، يف  ليكوتلا  زاوج  ةلأسم :

هناصقنو2- ناميإلا  ةدايز  ىلع  مالكلاو  وفعلا ، لضفو  ىوقتلل ))  برقأ  اوفعت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( ريصب نولمعت  امب  هللا  نإ  مكنيب  لضفلا  اوسنت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 4- طرشلا نم  دافتسا  نوكيف  رهملا  هيلإ  دوعي  نأ  طرتشاو  جوزلا  هعفد  يذلا  رهملل  ةبسنلاب  حاكنلا  دقع  يف  طرشلا  رايخ  متلق :

؟ 5- اهل تباث  رهملا  له  طرشلا  رايخ  يف  قارفلا  جاوزلا  تراتخا  اذإ 

؟ 6- رهملا يلإ  عجري  لوخدلا  لبق  تقلط  نإ  لوقي : نأ  جوزلل  زوجي  له 

نايبو7- كلذ . يف  ةمكحلاو  اهلبق  امل  ةيآلا  هذه  ةبسانم  نيتناق ))  هلل  اوموقو  ىطسولا  ةالصلاو  تاولصلا  ىلع  اوظفاح  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
يفيقوت نآرقلا  يف  تايآلا  بيترت  نأ 

احالطصاو8- ةغل  ةالصلا  فيرعتو  نيتناق ))  هلل  اوموقو  تاولصلا  ىلع  اوظفاح  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

رصعلا9- ةالص  ىلع  ةظفاحملا  لضفو  ىطسولا ، ةالصلا  نييعت  يف  ملعلا  لهأ  فالتخاو  ىطسولا ))  ةالصلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

فيرعتو10- ةالـصلا ، يف  مايقلا  ةـينكر  ىلع  اهب  ءاملعلا  لدتـساو  اهلوزن ، ببـسو  ةـيآلا  بارعإو  نيتناق ))  هلل  اوموقو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. تونقلا

فوخلا11- ةالص  ىلع  مالكلاو  ةيآلا ، بارعإو  ًانابكر ))  وأ  ًالاجرف  متفخ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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-12 (( مكملع امك  هلوق ((  يف  فاكلا  يناعم  ركذو  نوملعت ))  اونوكت  مل  ام  مكملع  امك  هللا  اوركذاف  متنمأ  اذإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 13- نولمعت مل  ام  هلوق ((  يف  ام "  ديفت "  اذام 

-14 (( ىطسولا ةالصلاو  تاولصلا  ىلع  اوظفاح  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-15. ةالصلا يف  مالكلا  ميرحتو  ةيعرشلا ، ماكحألا  لاثتما  يف  هللا  رمأ  راعشتسا  نايبو  نيتناق ))  هلل  اوموقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

64a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 516  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. كلذب قلعتت  يتلا  لئاسملا  ضعب  ركذو  ةالصلا  يف  مالكلا  ميرحتو  نيتناق ))  هلل  اوموقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-2 (( ًانابكر وأ  ًالاجرف  متفخ  نإف  ىلاعت (( : هلوق  دئاوف 

-3 (( نوملعت اونوكت  مل  ام  مكملع  امك  هللا  اوركذاف  متنمأ  اذإف  ىلاعت (( : هلوق  دئاوف 

هلوق4- يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٍجارخإ ))  ريغ  لوحلا  ىلإ  ًاعاتم  مهجاوزأل  ًةيصو  ًاجاوزأ  نورذيو  مكنم  نوفوتي  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةكئالملا ىلإو  توملا  كلم  ىلإو  هللا  ىلإ  توملا  ةفاضإو  توملا . ىلعو  مونلا  ىلع  قلطت  ةافولا  نأ  نايبو  ةيصو ))  )) 

-5 (( ٍجارخإ ريغ  لوحلا  ىلإ  ًاعاتم  مهجاوزأل  ًةيصو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-6 (( ٍفورعم نم  نهسفنأ  يف  نلعف  ام  يف  مكيلع  حانج  الف  نجرخ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

امهتلثمأو7- امهماسقأو  هتمكحو  هللا  ةزع  يناعمو  ٌميكح ))  ٌزيزع  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8. اهتدع ءاضقناو  اهجوز  توم  دعب  ىتح  ىقبت  ةجوزلا  ةيمسا  نأ  نايب  ًاجاوزأ ))  نورذيو  مكنم  نوفوتي  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةمكحم9- مأ  ةخوسنم  ةيآلا  لهو  جارخإ ))  ريغ  لوحلا  ىلإ  اعاتم  مهجاوزأل  ةيصو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10 (( ٍفورعم نم  نهسفنأ  يف  نلعف  ام  يف  مكيلع  حانج  الف  نجرخ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-11 (( ٌميكح ٌزيزع  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيآلا12- بارعإو  نيقتملا ))  ىلع  ًاقح  فورعملاب  ٌعاتم  تاقلطمللو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

64b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 529  )  ( 188  ) 

 :- تايوتحملا  

لهف1- ةمكحم  اهنأب  انلق  اذإو  ةـمكحم ، وأ  ةـخوسنم  ةـيآلا  له  نيقتملا ))  ىلع  ًاقح  فورعملاب  ٌعاتم  تاقلطمللو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةـلأسم :
ةصوصخم ةماع  وأ  صوصخلا  اهب  ديرأ  ةماع  وأ  تاقلطملا  عيمج  لمشت  ةماع  يه 

ةعتملا2- اهل  بجيف  رهملا  اهل  ضرفي  ملو  لوخدلا  لبق  تقلط  نم  ىلوألا : ةسمخ : يهو  تاقلطملا  تالاح  ركذ 

رهملا3- فصن  اهل  بجيف  رهملا  اهل  ضرف  دقو  لوخدلا  لبق  تقلط  نم  ةيناثلا :

ةعتملاو4- رهملا  اهل  بجيف  رهملا  اهل  ضرف  دقو  لوخدلا  دعب  تقلط  نم  ةثلاثلا :

بابحتسالل5- مأ  بوجولل  ةيآلا  هذه  يف  عاتمإلاب  رمألا  له  ةلأسم :

-6. لثملا رهم  وهو  ةعتملا  اهل  بجيف  رهملا  اهل  مسي  ملو  لوخدلا  دعب  تقلط  نم  ةعبارلا :

؟ 7- اهل بجي  اذامو  اهحاكن  مكح  امف  رهملا  يفن  اهدقع  يف  طرش  نم  ةسماخلا :
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-8 (( نيقتملا ىلع  ًاقح  فورعملاب  ٌعاتم  تاقلطمللو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيعرش9- اهنمو  ةينوك  اهنم  هللا  تايآ  نأ  نايبو  نولقعت ))  مكلعل  هتايآ  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نيقتملا ىلع  ًاقح  فورعملاب  ٌعاتم  تاقلطمللو  ةيآلا ((  دئاوف 

-11 (( نولقعت مكلعل  هتايآ  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ةيآلا ((  دئاوف 

ةيآلا12- بارعإو  توملا ))  رذح  ٌفولأ  مهو  مهرايد  نم  اوجرخ  نيذلا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يعرشو13- ينوك  ىلإ  هللا  لوق  ميسقتو  مهايحأ ))  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14 (( نوركشي سانلا ال  رثكأ  نك  ـ لو سانلا  ىلع  ٍلضف  وذل  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ركذو15- ثعبلا ، تابثإو  مهايحأ ))  مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذـح  ٌفولأ  مهو  مهرايد  نم  اوجرخ  نيذـلا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. كلذ ىلع  لدت  يتلا  ةرقبلا  ةروس  يف  تدرو  يتلا  ةسمخلا  عضاوملا 

-16 (( نوركشي سانلا ال  رثكأ  نك  ـ لو سانلا  ىلع  ٍلضف  وذل  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

65a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 516  )  ( 188  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوركشي سانلا ال  رثكأ  نك  ـ لو سانلا  ىلع  ٍلضف  وذل  هللا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-2 (( هللا ليبس  يف  اولتاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٌميلع ٌعيمس  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

همكح4- نايبو  هللا  ليبس  يف  داهجلا  لضفو  هللا ))  ليبس  يف  اولتاقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

اذإ5- اثلاثو : ةيمالـسإلا . دالبلل  ودـعلا  رـصح  ايناثو : فصلا . رـضح  اذإ  ـالوأ : تـالاح : ةـعبرأ  يف  نيع  ضرف  نوكيو  هللا  لـيبس  يف  داـهجلا  بجي 
. هتاذل هيلإ  جيتحا  اذإ  اعبارو : مامإلا . هرفنتسا 

ةيافكلل6- ضرف  وه  هللا  ليبس  يف  داهجلا  يف  لصألا 

-7. هللا ليبس  يف  داهجلا  طورش  ركذ 

داهجلا8- يف  صالخإلا  بوجوو  هللا ))  ليبس  يف  اولتاقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

كاردإلاو9- ةباجإلا  يه  عمسلا  يناعمو  ملعلاو  عمسلا  يتفص  تابثإو  ميلع ))  عيمس  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10 ((، هفعاضيف هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ًةريثك ))  ًافاعضأ  هل  هفعاضيف  ًانـسح  ًاضرق  هللا  ضرقي  يذلا  اذ  نم  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
احالطصاو ةغل  ضرقلا  فيرعتو 

يف11- نوكي  نأ  اثلاث : هلل . صلاخ  ايناثو : لالح . لام  نم  نوكي  نأ  الوأ : طورـشلا : هذـه  هيف  رفوتي  يذـلاو  عرـشلا  قفاو  ام  وه  نسحلا  ضرقلا 
. هب ةبيط  هسفن  نوكت  نأ  اعبار : هلحم .

-12 (( ةريثك افاعضأ  هل  هفعاضيف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( نوعجرت هيلإو  طسبيو  ضبقي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14 (( هفعاضيف ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةثالثلا  ةيئآرقلا  هجوألا  بارعإو  طسبيو ))  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذ 

-15 (( نوعجرت هيلإو  طسبيو  ضبقي  هللاو  ًةريثك  ًافاعضأ  هل  هفعاضيف  ًانسح  ًاضرق  هللا  ضرقي  يذلا  اذ  نم  ةيآلا ((  دئاوف 

-16 (( ىسوم دعب  نم  ليئارسإ  ينب  نم  إلملا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

لوسرلا17- نيبو  هنيب  قرفلاو  يبنلا  فيرعتو  هللا ))  ليبس  يف  لتاقن  ًاكلم  انل  ثعبا  مهل  يبنل  اولاق  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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65b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 503  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( متيسع له  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ةيآلا  بارعإو  اولتاقت ))  الأ  لاتقلا  مكيلع  بتك  نإ  متيسع  له  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( انئانبأو انرايد  نم  انجرخأ  دقو  هللا  ليبس  يف  لتاقن  الأ  انل  امو  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( نيملاظلاب ٌميلع  هللاو  مهنم  ًاليلق  الإ  اولوت  لاتقلا  مهيلع  بتك  املف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( هللا ليبس  يف  لتاقن  اكلم  انل  ثعبا  مهل  يبنل  اولاق  ذإ  ىسوم  دعب  نم  ليئارسإ  ينب  نم  إلملا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

انئانبأو5- انرايد  نم  انجرخأ  دقو  هللا  ليبس  يف  لتاقن  الأ  انل  امو  اولاق  اولتاقت  الأ  لاتقلا  مكيلع  بتك  نإ  متيـسع  له  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
((

-6 (( مهنم ًاليلق  الإ  اولوت  لاتقلا  مهيلع  بتك  املف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

بجاو7- كرت  امإو  مرحملا  لعف  امإ  نامسق : ملظلا  نأ  نايبو  نيملاظلاب ))  ميلع  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 8- مهتملك عمجي  ادئاق  مهل  ءيهي  نأب  لجو  زع  هللا  وعدي  نأ  اتتشمو  افيعض  نيملسملا  رمأ  ناك  اذإ  هنأ  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

؟ 9- نيرخآلا ىلع  ةمقن  نوكي  دق  لاؤسلا  ضعب  نأ  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

-10، ةـيآلا بارعإو  مهيبن ،))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ًاكلم ))  تولاط  مكل  ثعب  دـق  هللا  نإ  مهيبن  مهل  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
كلملا مه  نمو 

-11 (( لاملا نم  ًةعس  تؤي  ملو  هنم  كلملاب  قحأ  نحنو  انيلع  كلملا  هل  نوكي  ىنأ  اولاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12. هتسايسو كلملا  ملع  مه  انه  ملعلاب  دارملاو  مسجلاو ))  ملعلا  يف  ًةطسب  هدازو  مكيلع  هافطصا  هللا  نإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( ٌميلع ٌعساو  هللاو  ءاشي  نم  هكلم  يتؤي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نم14- ًةعـس  تؤي  ملو  هنم  كلملاب  قحأ  نحنو  انيلع  كلملا  هل  نوكي  ىنأ  اولاق  ًاكلم  تولاط  مكل  ثعب  دق  هللا  نإ  مهيبن  مهل  لاقو  ةيآلا ((  دئاوف 
 (( لاملا

درلاو15- ٌميلع ))  ٌعساو  هللاو  ءاشي  نم  هكلم  يتؤي  هللاو  مسجلاو  ملعلا  يف  ًةطـسب  هدازو  مكيلع  هافطـصا  هللا  نإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
لجو زع  هللاب  ةيرايتخألا  لاعفألا  مايق  ركنأ  نم  ىلع 

هلمحت16- نوراه  لآو  ىسوم  لآ  كرت  امم  ٌةيقبو  مكبر  نم  ٌةنيكـس  هيف  توباتلا  مكيتأي  نأ  هكلم  ةيآ  نإ  مهيبن  مهل  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
توباتلا فيرعتو  ةيآلا  بارعإو  نينمؤم ))  متنك  نإ  مكل  ًةيآل  كلذ  يف  نإ  ةكئالملا 

66a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 515  )  ( 165  ) 

 :- تايوتحملا  

فيرعتو1- مأو ، بأ  نم  نوراهو  ىـسوم  ةوخأ  نايبو  ةـكئالملا ))  هلمحت  نوراه  لآو  ىـسوم  لآ  كرت  امم  ٌةـيقبو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
مهفئاظوو مهلامعأو  مهئامسأو  ةكئالملا 

ةيآلا2- بارعإو  نينمؤم ))  متنك  نإ  مكل  ةيآل  كلذ  يف  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( مكبر نم  ٌةنيكس  هيف  توباتلا  مكيتأي  نأ  هكلم  ةيآ  نإ  مهيبن  مهل  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4 (( نينمؤم متنك  نإ  مكل  ةيآل  كلذ  يف  نإ  ةكئالملا  هلمحت  نوراه  لآو  ىسوم  لآ  كرت  امم  ٌةيقبو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6085
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6085
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6085
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6086
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6086
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6086
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


كلذ5- ىلع  ةلدألا  ركذو  ماسجأ  ةكئالملا  نأ  ةيآلا  دئاوف  نم 

كلذ6- يف  نإ  هلوق ((  ىلإ  اكلم ))  تولاط  مكل  ثعب  دـق  هللا  نإ  مهيبن  مهل  لاقو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  نيتقباـسلا  نيتيـآلل  يلاـمجإلا  ىنعملا 
 (( نينمؤم متنك  نإ  مكل  ةيآل 

نم7- الإ  ينم  هنإف  همعطي  مل  نمو  ينم  سيلف  هنم  برش  نمف  ٍرهنب  مكيلتبم  هللا  نإ  لاق  دونجلاب  تولاط  لصف  املف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( هديب ةفرغ  فرتغا 

-8 (( هدونجو تولاجب  مويلا  انل  ةقاط  اولاق ال  هعم  اونمآ  نيذلاو  وه  هزواج  املف  مهنم  اليلق  الإ  هنم  اوبرشف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( هللا نذإب  ةريثك  ةئف  تبلغ  ةليلق  ةئف  نم  مك  هللا  اوقالم  مهنأ  نونظي  نيذلا  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-10 (( نيرباصلا عم  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناو  انمادقأ  تبثو  ًاربص  انيلع  غرفأ  انبر  اولاق  هدونجو  تولاجل  اوزرب  املو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هلتق12- ةيفيك  ركذو  تولاج ))  دوواد  لتقو  هللا  نذإب  مهومزهف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( ءاشي امم  هملعو  ةمكحلاو  كلملا  هللا  هاتآو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

بارعإو14- هللا ))  عفد  الولو  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ضرألا ))  تدسفل  ٍضعبب  مهضعب  سانلا  هللا  عفد  الولو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةيآلا

66b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 542  )  ( 176  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نيملاعلا ىلع  ٍلضف  وذ  هللا  نك  ـ لو ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( نيلسرملا نمل  كنإو  قحلاب  كيلع  اهولتن  هللا  تايآ  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نم3- الإ  ينم  هنإف  همعطي  مل  نمو  ينم  سيلف  هنم  برـش  نمف  ٍرهنب  مكيلتبم  هللا  نإ  لاق  دونجلاب  تولاط  لصف  املف  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
لذخملاو فجرملا  نيب  قرفلاو  هديب ))  ةفرغ  فرتغا 

-4 (( هدونجو تولاجب  مويلا  انل  ةقاط  اولاق ال  هعم  اونمآ  نيذلاو  وه  هزواج  املف  مهنم  اليلق  الإ  هنم  اوبرشف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5 (( نيرباصلا عم  هللاو  هللا  نذإب  ةريثك  ةئف  تبلغ  ةليلق  ةئف  نم  مك  هللا  اوقالم  مهنأ  نونظي  نيذلا  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

الإ6- ينم  هنإف  همعطي  مل  نمو  ينم  سيلف  هنم  برـش  نمف  ٍرهنب  مكيلتبم  هللا  نإ  لاق  دونجلاب  تولاط  لصف  املف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
 (( هديب ةفرغ  فرتغا  نم 

-7 (( هدونجو تولاجب  مويلا  انل  ةقاط  اولاق ال  هعم  اونمآ  نيذلاو  وه  هزواج  املف  مهنم  اليلق  الإ  هنم  اوبرشف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

ينوك8- ىلإ  هللا  نذإ  ميـسقتو  هللا ))  نذإب  ةريثك  ةئف  تبلغ  ةليلق  ةئف  نم  مك  هللا  اوقالم  مهنأ  نونظي  نيذلا  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةـمتت 
يعرشو

-9. هللا ةيعم  ىلع  مالكلاو  نيرباصلا ))  عم  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10 (( نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناو  انمادقأ  تبثو  ًاربص  انيلع  غرفأ  انبر  اولاق  هدونجو  تولاجل  اوزرب  املو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-11 (( تولاج دوواد  لتقو  هللا  نذإب  مهومزهف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ٍلضف12- وذ  هللا  نك  ـ لو ضرألا  تدسفل  ٍضعبب  مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  الولو  ءاشي  امم  هملعو  ةمكحلاو  كلملا  هللا  هاتآو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
 (( نيملاعلا ىلع 

-13 (( نيلسرملا نمل  كنإو  قحلاب  كيلع  اهولتن  هللا  تايآ  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ )) 14- ةمكحلاو كلملا  هللا  هاتآو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةمكحلا  ىنعم  ام 
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مهعابتأ15- اذكو  مهنيب  اميف  ءايبنألا  لضافت  نايبو  ٍضعب ))  ىلع  مهضعب  انلضف  لسرلا  كلت  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16 (( ٍتاجرد مهضعب  عفرو  هللا  ملك  نم  مهنم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

سدقلا17- حورب  دارملا  نايبو  سدقلا ))  حورب  هانديأو  تانيبلا  ميرم  نبا  ىسيع  انيتآو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-18 (( تانيبلا مهتءاج  ام  دعب  نم  مهدعب  نم  نيذلا  لتتقا  ام  هللا  ءاش  ولو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

67a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 533  )  ( 182  ) 

 :- تايوتحملا  

ضفخي1- ماني  نأ  هل  يغبني  الو  ماني  هللا ال  نإ  ثيدح (  حرشو  ٌمون ))  الو  ٌةنـس  هذخأت  مويقلا ال  يحلا  وه  الإ  ـه  لإ هللا ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ىهتنا ام  ههجو  تاحبس  تقرحأل  هفشك  ول  رونلا  هباجح  ليللا  لمع  لبق  راهنلا  لمعو  راهنلا  لمع  لبق  ليللا  لمع  هيلإ  عفري  هعفريو  طسقلا 

 ( هقلخ نم  هرصب  هيلإ 

-2. ةيآلا بارعإو  ضرألا ))  يف  امو  تاومسلا  يف  ام  هل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اعرشو3- ةغل  ةعافشلا  فيرعتو  هنذإب ))  الإ  هدنع  عفشي  يذلا  اذ  نم  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4. ملعلا فيرعتو  مهفلخ ))  امو  مهيديأ  نيب  ام  ملعي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( ءاش امب  الإ  هملع  نم  ءيشب  نوطيحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6. هتفصو شرعلا  ىلع  مالكلاو  ضرألا ، ةيورك  نايبو  يسركلا ، ىنعمو  ضرألاو ))  تاومسلا  هيسرك  عسو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( امهظفح هدؤي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ىلع8- درلاو  ردقلا  ولعو  رهقلا  ولعو  تاذلا  ولع  ةـثالث : هعاونأو  لجو  زع  هلل  ولعلا  ةفـص  تابثإو  ميظعلا ))  يلعلا  وهو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. لقعلاو ةرطفلاو  عامجإلاو  ةنسلاو  باتكلاب  عدبلا  لهأ  نم  كلذ  ركنأ  نم 

هللا9- يهو : هللا  ءامـسأ  نم  ءامـسأ  ةسمخ  ىلع  تلمتـشا  يـسركلا  ةيآ  نأ  نايبو  مويقلا )) ... يحلا  وه  الإ  ـه  لإ هللا ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
ميظعلاو يلعلاو  مويقلاو  يحلاو 

67b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.79  ) ( ةغرفم  )  ( 531  )  ( 160  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ناكم لك  يف  هتاذب  هللا  نإ  لاق  نم  ىلع  درلا  لوح  ةشقانملا 

هلل2- ةمظعلا  ةفص  ىلع  مالكلاو  ميظعلا ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يحلاو3- هللا  يهو : هللا  ءامـسأ  نم  ءامـسأ  ةـسمخ  ىلع  تلمتـشا  يـسركلا  ةـيآ  نأ  نايبو  وه ))  الإ  ـه  لإ هللا ال  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
ميظعلاو يلعلاو  مويقلاو 

-4. مويقلاو يحلا  هللا  يمسا  ىنعمو  هلل  ةيمويقلا  ةفصو  هلل  ةايحلا  ةفص  تابثإو  مويقلا ))  يحلا  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيبلسلا5- تافصلا  تابثإو  مون ))  الو  ةنس  هذخأت  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-6 (( ضرألا يف  امو  تاومسلا  يف  ام  هل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

امهتلثمأو7- ينوكو  يعرش  هنأو  هلل  نذإلا  تابثإو  هنذإب ))  الإ  هدنع  عفشي  يذلا  اذ  نم  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
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ةالغلا8- ةيردقلا  ىلع  درلاو  هلل  ملعلا  ةفص  تابثإو  مهفلخ ))  امو  مهيديأ  نيب  ام  ملعي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-9. امهدنع ةريبكلا  بحاص  مكحو  رئابكلا  لهأل  ةماعلا  ةعافشلا  مهراكنإ  يف  ةلزتعملاو  جراوخلا  ىلع  درلا 

هللا10- تافص  فييكت  ميرحتو  ءاش ))  امب  الإ  هملع  نم  ءيشب  نوطيحي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-11 (( ضرألاو تاومسلا  هيسرك  عسو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-12 (( امهظفح هدؤي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-13. هللا ولع  مهراكنإ  يف  ةافنلا  ةلطعملاو  ةيلولحلا  ىلع  درلاو  ميظعلا ))  يلعلا  وهو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-14 (( ضرألاو تاومسلا  يف  ام  هل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

؟ 15- حيضوتلا وجرن  ةلثمملا  ىلع  درلا  مزلتسي  لهف  ةلطعملا  ىلع  درلا  متلق 

-16 (( اقدغ ءام  مهانيقسأل  ةقيرطلا  ىلع  اوماقتسا  ولأو  ابطح )(  منهجل  اوناكف  نوطساقلا  امأو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ  لوح  ةشقانم 

68a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.67  ) ( ةغرفم  )  ( 516  )  ( 165  ) 

 :- تايوتحملا  

ىقثولا ال1- ةورعلاب  كسمتـسا  دـقف  هللاب  نمؤيو  توغاطلاب  رفكي  نمف  يغلا  نم  دـشرلا  نيبت  دـق  نيدـلا  يف  هاركإ  ال  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( اهل ماصفنا 

-2. اهانعم امف  ةمكحم  تناك  اذإو  ةمكحم  وأ  ةخوسنم  ةيآلا  لهو  نيدلا ))  يف  هركإ  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3. ءازجلا ىلعو  لمعلا  ىلع  قلطي  هنأو  نيدلا  فيرعت 

-4: ايناثو نآرقلاب . الوأ : رومأ : ةدعب  يغلا  نم  نيبتي  دشرلا  نأ  نايبو  يغلاو ، دشرلا  ىنعمو  يغلا ))  نم  دشرلا  نيبت  دق  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. نودشارلا ءافلخلا  كولس  اعبارو : هتقيرطو . ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  يده  اثلاثو : ةنسلا .

-5. فيسلاب رشتنا  مالسإلا  نإ  لوقي : نم  أطخ  نايب 

هللا6- ىلإ  ةوعدلا  قرط  نايبو  رضاحلا ، انرصع  يف  يغلا  نم  دشرلا  نيبت  ةيفيك 

احالطصاو7- ةغل  توغاطلا  ىنعمو  ةغل ، رفكلا  فيرعتو  توغاطلاب ))  رفكي  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هتافصو8- هئامسأبو  هتيبوبربو  هتيهولأبو  هدوجوب  ناميإلا  رومأ : ةعبرأ  نمضتي  هللاب  ناميإلا  نايبو  هللاب ))  نمؤيو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

68b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.67  ) ( ةغرفم  )  ( 510  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

هللاب1- ناميإلا  لبق  توغاطلاب  رفكلل  هللا  ميدقت  يف  ةمكحلا 

-2 (( اهل ماصفنا  ىقثولا ال  ةورعلاب  كسمتسا  دقف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهانعم3- نايبو  هلل  عمسلا  ةفص  تابثإو  عيمسلا ، هللا  مسا  تابثإو  ٌميلع ))  ٌعيمس  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ملعلا4- فيرعتو  هلل ، ملعلا  ةفص  تابثإو  ميلعلا  هللا  مسا  تابثإ 

هللا5- ءامسأ  نم  نيمسإلا  نيذهب  ةيآلا  متخ  ةبسانم 

-6. يسركلا ةيآ  دئاوف  ةرثك 
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-7 (( يغلا نم  دشرلا  نيبت  دق  نيدلا  يف  هاركإ  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( ميلع عيمس  هللاو  اهل  ماصفنا  ىقثولا ال  ةورعلاب  كسمتسا  دقف  هللاب  نمؤيو  توغاطلاب  رفكي  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-9: اسماخو ناكملا . بسحب  اعبارو : نامزلا . بسحب  اثلاثو : سنجلا . بسحبو  ايناثو : لماعلا ، بسحب  الوأ : رومأ : ةدـعب  نوكي  لاـمعألا  لـضافت 
. لاحلا بسحب  اعباسو : صالخإلا . بسحب  اسداسو : ةيفيكلا . بسحب 

69a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 502  )  ( 181  ) 

 :- تايوتحملا  

-1: اعبارو نامزلا . بسحب  اـثلاثو : سنجلا . بسحبو  اـيناثو : لـماعلا ، بسحب  ـالوأ : رومأ : ةدـعب  نوكي  هنأو  لاـمعألا  لـضافت  ىلع  مـالكلا  ةـمتت 
. لاحلا بسحب  اعباسو : صالخإلا . بسحب  اسداسو : ةيفيكلا . بسحب  اسماخو : ناكملا . بسحب 

ىلإ2- رونلا  نم  مهنوجرخي  توغاطلا  مهؤآيلوأ  اورفك  نيذـلاو  رونلا  ىلإ  تاـملظلا  نم  مهجرخي  اونمآ  نيذـلا  يلو  هللا  ىلاـعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( نودلاخ اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئ  ـ لوأ تاملظلا 

-3. اعرشو ةغل  ناميإلا  فيرعتو  ةصاخ ، ةيالو  هذه  نأ  نايبو  اونمآ ))  نيذلا  يلو  هللا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( رونلا ىلإ  تاملظلا  نم  مهجرخي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اونمآ5- نيذلا  يلو  هللا  ىلوألا ((  يف  لاقف  ةيآلا  قايـس  بيترت  يف  ةمكحلا  ركذو  توغاطلا ))  مهؤايلوأ  اورفك  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
توغاطلاب دوصقملا  نايبو  اورفك ،))...  نيذلاو  انه ((  هلوق  لثم  هللا  مهيلو  اونمآ  نيذلا  لقي : ملو  (( 

-6 (( تاملظلا ىلإ  رونلا  نم  مهنوجرخي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( نودلاخ اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( رونلا ىلإ  تاملظلا  نم  مهجرخي  اونمآ  نيذلا  يلو  هللا  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-9 (( تاملظلا ىلإ  رونلا  نم  مهنوجرخي  توغاطلا  مهؤايلوأ  اورفك  نيذلاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ناميإلا10- نم  اهب  جرخي  الو  رفكلا  لاصخو  ناميإلا  لاصخ  دحاولا  ناسنإلا  يف  نوكي  دق  ةلأسم :

-11. ىنفت اهنأو ال  ةدوجومو  نآلا  ةقولخم  رانلا  نأ  نايبو  نودلاخ ))  اهيف  مه  رانلا  باحصأ  كئ  ـ لوأ ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ركذو12- نآرقلا ، يف  هجوملا  باطخلاب  دوصقملا  نايبو  كلملا ))  هللا  هاـتآ  نأ  هبر  يف  ميهاربإ  جاـح  يذـلا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( ميهاربإ هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا 

ةيآلا13- بارعإو  كلملا ))  هللا  هاتآ  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

ةيآلا14- بارعإو  تيميو ))  ييحي  يذلا  يبر  ميهاربإ  لاق  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-15 (( تيمأو يحأ  انأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-16 (( برغملا نم  اهب  تأف  قرشملا  نم  سمشلاب  يتأي  هللا  نإف  ميهاربإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

69b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.25  ) ( ةغرفم  )  ( 530  )  ( 163  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( رفك يذلا  تهبف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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-2 (( نيملاظلا موقلا  يدهي  هللاو ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةجاحملاو3- ةرظانملا  قرط  ملعت  لضفو  هبر ))  يف  ميهاربإ  جاح  يذلا  ىلإ  رت  ملأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 4- ةرظانملا قرط  ملعت  لئاسو  يه  ام 

؟ 5- ةجاحملاو ةرظانملا  ملعت  قرط  هنم  دافتسي  باتك  ىلع  انلدت  نكمي 

-6 (( كلملا هللا  هاتآ  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

هللاب7- ةيرايتخألا  لاعفألا  مايق  مهراكنإ  يف  عدبلا  لهأ  ىلع  درلاو  تيميو ))  ييحي  يذلا  يبر  ميهاربإ  لاق  ذإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( تيمأو يحأ  انأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-9 (( برغملا نم  اهب  تأف  قرشملا  نم  سمشلاب  يتأي  هللا  نإف  ميهاربإ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10 (( نيملاظلا موقلا  يدهي  هللاو ال  رفك  يذلا  تهبف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

هثعب11- مث  ٍماع  ةئم  هللا  هتامأف  اهتوم  دعب  هللا  هذ  ـي هـ يحي ىنأ  لاق  اهـشورع  ىلع  ٌةيواخ  يهو  ٍةيرق  ىلع  رم  يذـلاك  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
ًةيآ كلعجنلو  كرامح  ىلإ  رظناو  هنـستي  مل  كبارـشو  كماعط  ىلإ  رظناف  ٍماع  ةـئم  تثبل  لب  لاق  ٍموي  ضعب  وأ  ًاموي  تثبل  لاق  تثبل  مك  لاق 
يف ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ريدق ))  ءيـش  لك  ىلع  هللا  نأ  ملعأ  لاق  هل  نيبت  املف  ًامحل  اهوسكن  مث  اهزـشنن  فيك  ماظعلا  ىلإ  رظناو  سانلل 

 (( هنستي مل  هلوق (( 

قلطت12- ام  ىلعو  ةيرقلاب  دارملا  نايبو  ٍةيرق ))  ىلع  رم  يذلاك  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( اهشورع ىلع  ٌةيواخ  يهو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-14 (( اهتوم دعب  هللا  هذه  ىيحي  ىنأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

70a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 531  )  ( 194  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةباحصلا تامارك  ضعب  ركذو  اهتوم ))  دعب  هللا  هذ  ـي هـ يحي ىنأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2. ةئام ةملك  بتكت  فيكو  هثعب ))  مث  ٍماع  ةئم  هللا  هتامأف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٍموي ضعب  وأ  ًاموي  تثبل  لاق  تثبل  مك  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( هنستي مل  كبارشو  كماعط  ىلإ  رظناف  ٍماع  ةئم  تثبل  لب  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( سانلل ًةيآ  كلعجنلو  كرامح  ىلإ  رظناو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( اهزشنن هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ًامحل ))  اهوسكن  مث  اهزشنن  فيك  ماظعلا  ىلإ  رظناو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

تاماركلا7- لوح  ةلئسأ 

؟ 8- مالسلا هيلع  ىسوم  ريغل  ةلاسرلاب  هللا  ميلكت  عقو  لهو  هللا ))  ملك  نم  مهنم  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

تاماركلا9- لوح  لاؤس 

؟ 10- ةباحصلا دهع  يف  اهعوقو  نم  رثكأ  مهدعب  نمو  نيعباتلا  دهع  يف  تاماركلا  عوقو  نأ  حيحص  له 

يوحن11- لاؤس 

ملعلا12- فيرعتو  ملعأ ))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ريدـق ))  ءيـش  لك  ىلع  هللا  نأ  ملعأ  لاق  هل  نيبت  املف  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةوقلاو ةردقلا  نيب  قرفلاو  هلل ، ةردقلا  ةفص  تابثإو 

70b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=6094
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=6094
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=6094
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 503  )  ( 170  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( اهشورع ىلع  ٌةيواخ  يهو  ٍةيرق  ىلع  رم  يذلاك  وأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيآلا2- هذه  لوح  بالطلا  ةشقانمو  اهتوم ))  دعب  هللا  هذه  ييحي  ىنأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( امحل اهوسكن  مث  اهزشنن  فيك  ماظعلا  ىلإ  رظناو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

-4 (( موي ضعب  وأ  اموي  تثبل  لاق  تثبل  مك  لاق  هثعب  مث  ماع  ةئام  هللا  هتامأف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5 (( سانلل ةيآ  كلعجنلو  كرامح  ىلإ  رظناو  هنستي  مل  كبارشو  كماعط  ىلإ  رظناف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-6 (( امحل اهوسكن  مث  اهزشنن  فيك  ماظعلا  ىلإ  رظناو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-7 (( ريدق ءيش  لك  ىلع  هللا  نأ  ملعأ  لاق  هل  نيبت  املف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 8- ادلج لقي  ملو  امحل ))  اهوسكن  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةمكحلا  ام 

؟ )) 9- موي ضعب  وأ  اموي  تثبل  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 10- ريغتي مل  ام  حلاص  بارشلاو  ماعطلا  نأ  ىلع  ليلد  هيف  هنستي ))  مل  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 11- ريغتي ملو  هيلع  ناك  ام  ىلع  ماعطلا  ىقبأ  ثيح  هللا  ةردق  يهو  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

؟ 12- ةيربجلا ىلع  درلا  يهو  ةدئاف  ةيآلا  نم  ذخؤي  له 

نم13- ًةـعبرأ  ذـخف  لاق  يبلق  نئمطيل  نك  ـ لو ىلب  لاق  نمؤت  ملوأ  لاق  ىتوملا  ـي  يحت فيك  ينرأ  بر  ميهاربإ  لاق  ذإو  ىلاـعت (( :  هلوق  بارعإ 
هلوق يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌميكح ))  ٌزيزع  هللا  نأ  ملعاو  ًايعس  كنيتأي  نهعدا  مث  ًاءزج  نهنم  ٍلبج  لك  ىلع  لعجا  مث  كيلإ  نهرصف  ريطلا 

 (( اءزج يفو ((  ينرأ ))  يفو ((  ميهاربإ ))  )) 

ةيفيكلا14- نع  هلأس  امنإو  ةردقلا  يف  كشي  مل  ميهاربإ  نأ  نايبو  ىتوملا ))  ـي  يحت فيك  ينرأ  بر  ميهاربإ  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةغللا15- يف  ناميإلا  فيرعتو  يبلق ))  نئمطيل  نكلو  ىلب  لاق  نمؤت  ملوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

71a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.76  ) ( ةغرفم  )  ( 552  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ( ىلب وأ (  ال )  باجي ب (  ىتم  نايبو  يبلق ))  نئمطيل  نك  ـ لو ىلب  لاق  نمؤت  ملوأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

هلوق2- بارعإو  ًايعس ))  كنيتأي  نهعدا  مث  ًاءزج  نهنم  ٍلبج  لك  ىلع  لعجا  مث  كيلإ  نهرصف  ريطلا  نم  ًةعبرأ  ذخف  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
 (( ايعس كنيتأي  نهعدا  مث  )) 

امهاـنعم3- ناـيبو  اريثك ، تاـيآلا  يف  ميكحلاو  زيزعلا  يمـسا  نيب  هللا  نارتـقا  ةدـئافو  ٌميكح ))  ٌزيزع  هللا  نأ  ملعاو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
امهعاونأو

هتيبوبرب4- هللا  ىلإ  يعادلا  لسوتي  نأ  ءاعدلا  بادآ  نم  نأ  نايبو  ىتوملا ))  ـي  يحت فيك  ينرأ  بر  ميهاربإ  لاق  ذإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

قحو5- نيقيلا  نيعو  نيقيلا  ملع  ةـثالث : يهو  نيقيلا  عاونأ  ركذو  يبـلق ))  نئمطيل  نك  ـ لو ىلب  لاـق  نمؤـت  ملوأ  لاـق  ىلاـعت (( :  هلوـق  دـئاوف 
اهنيب قرفلاو  نيقيلا 

ةفـص6- تابثإو  ًايعـس ))  كنيتأي  نهعدا  مث  ًاءزج  نهنم  ٍلبج  لك  ىلع  لعجا  مث  كيلإ  نهرـصف  ريطلا  نم  ًةعبرأ  ذخف  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
توصو فرحب  هنأو  هلل  مالكلا 

-7 ( ميهاربإ نم  كشلاب  قحأ  نحن  ثيدح (  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلا 
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حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 94نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
95

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12875
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

ةيفيكو8- ةيمك  صقنيو  ديزي  ناميإلا  نأ  نايبو  يبلق ))  نئمطيل  نك  ـ لو ىلب  لاق  نمؤت  ملوأ  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

؟ 9- ةحنجألاب مأ  مادقألاب  ناك  يعسلا  له  ايعس ))  كنيتأي  نهعدا  مث  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 10- ةنسلا اهب  دارملا  ةمكحلا  له 

؟ 11- ةمكحلاو ةدارإلا  نيب  قرفلا 

؟ )) 12- ميكح زيزع  هللا  نأ  ملعاو  ىلاعت (( :  هلوقب  هللا  متخ  يف  ةمكحلا  ام 

؟ 13- ىسوم هملك  امك  لجو  زع  هلل  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ميلكت  تبث  له 

؟ )) 14- ىتوملا ييحت  فيك  ينرأ  يبر  هلوق ((  يف  ميهاربإ  هلأس  ام  هبر  ناسنإلا  لأسي  نأ  نكمي  له 

؟ 15- ةردقلاو ةوقلا  نيب  قرفلا 

؟ 16- داقتعالا لئاسم  يف  نينمؤملا  ىلع  ئرطي  ام  ءايبنألا  ىلع  ئرطي  له 

71b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.15  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( يبلق نئمطيل  نكلو  ىلب  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-2 (( ًايعس كنيتأي  نهعدا  مث  ًاءزج  نهنم  ٍلبج  لك  ىلع  لعجا  مث  كيلإ  نهرصف  ريطلا  نم  ًةعبرأ  ذخف  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( ميكح زيزع  هللا  نأ  ملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

قافنالاب4- دارملاو  ٍةبح ))  ةئم  ٍةلبنس  لك  يف  لبانس  عبس  تتبنأ  ٍةبح  لثمك  هللا  ليبس  يف  مهلاومأ  نوقفني  نيذلا  لثم  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
هللا ليبس  يف 

-5. اهيلع ةلادلا  ةلدألا  ركذو  ةعبس  يهو  لمعلا  ةفعاضم  بابسأ  نايبو  ءاشي ))  نمل  فعاضي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( ٌميلع ٌعساو  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا7- بارعإو  هللا ))  ليبس  يف  مهلاومأ  نوقفني  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( ًىذأ الو  ًانم  اوقفنأ  ام  نوعبتي  مث ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( مهبر دنع  مهرجأ  مهل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

نم10- اذـه  له  سلجملا  يف  دوجوم  ريغ  وهو  ائيـش  انالف  ىطعأ  هنأ  لجرلا  ركذ  اذإ  ًىذأ ))  الو  ًانم  اوقفنأ  اـم  نوعبتي  ـال  مث  ىلاـعت (( :  هلوق  يف 
؟  نملا

؟ 11- نملا يف  لخاد  اذه  لهف  مسي  الو  الام  ىطعأ  هنأ  لجرلا  ركذ  اذإ 

؟ 12- هدري مأ  قافنإلل  الباق  ىقبي  نأ  لضفألا  له  هاذأ  وأ  هيلع  نم  قفنملا  نأب  سحأ  اذإ  هيلع  قفنملا  له 

؟ 13- فعض ةئمعبس  ىلإ  ةددحم  ةفعاضملا  له 

رخآ14- يف  ربصلا  ثيدح  نيبو  هفيـصن )  الو  مهدحأ  دـم  غلب  ام  ابهذ  دـحأ  لثم  قفنأ  مكدـحأ  نأ  ولف  يباحـصأ  اوبـست  ال  ثيدـح (  نيب  عمجلا  فيك 
؟  ايباحص نيسمخ  لمع  غلبي  هنأ  وهو  نامزلا 

؟ 15- ريبكلاو عساولا  هللا  يمسا  نيب  قرفلا  ام 

؟ )) 16- ءاشي نمل  فعاضي  ىلاعت (( :  هلوق  يف  ةءارق  كانه  له 

ةرقبلا17- ةروس  نم  تايآل  بلاطلا  ةوالت 

-18 (( مهبر دنع  مهرجأ  مهل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-19 (( نونزحي مه  الو  مهيلع  فوخ  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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تاحفصلا يلامجإ 

13133

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
2برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
2ايسور

72a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 553  )  ( 166  ) 

 :- تايوتحملا  

هلو1- ربكلا  هباصأو  تارمثلا  لك  نم  اهيف  هل  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  ٍبانعأو  ٍلـيخن  نم  ٌةـنج  هل  نوكت  نأ  مكدـحأ  دويأ  ىلاـعت (( :  هلوق  دـئاوف 
 (( تقرتحاف ران  هيف  راصعإ  اهباصأف  ءافعض  ةيرذ 

-2. كلذ ىلع  ةلثمألا  ركذو  طورشب ،  نكلو  ليثمتلا  زاوج  ةلأسم :

-3 (( نوركفتت مكلعل  تايآلا  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4. هريدصتو ناميإلا  فصوب  باطخلا  ةدئافو  متبسك ))  ام  تابيط  نم  اوقفنأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( ضرألا نم  مكل  انجرخأ  اممو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا6- بارعإو  هيف ))  اوضمغت  نأ  الإ  هيذخآب  متسلو  نوقفنت  هنم  ثيبخلا  اومميت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( ٌديمح ٌينغ  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 8- نوقفنت هنم  ثيبخلا  اومميت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 9- ليثمتلا يف  سانلا  توص  ديلقت  مكح  ام 

؟ 10- ثيدحلا اذه  نع  بيجن  فيكف  رفاك  رود  صخش  لثم  اذإ  مهنم )  وهف  موقب  هبشت  نم  ثيدحلا (  يف  ءاج 

؟ 11- هبنذب عرشلا  تأي  مل  ناويح  توص  ديلقت  مكح  ام 

؟ 12- نآرقلل ئراق  توص  ديلقت  مكح  ام 

؟ 13- ليثمتلاب قلعتي  لاؤس 

؟ 14- ليثمتلاب قلعتي  لاؤس 

ةراجتلا15- ضورع  يف  ةاكزلا  بوجو  نايبو  متبسك ))  ام  تابيط  نم  اوقفنأ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

72b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 536  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

زاكرلاو1- نداعملا  ةاكزو  ضرألا  نم  جرخي  ام  ةاكزب  قلعتت  لئاسم  ركذو  ضرألا ))  نم  مكل  انجرخأ  اممو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

سايقلا2- تابثإو  هيف ))  اوضمغت  نأ  الإ  هيذخآب  متسلو  نوقفنت  هنم  ثيبخلا  اومميت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( ديمح ينغ  هللا  نأ  اوملعاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيئآرقلا4- هجوألا  ركذو  ٌميلع ))  ٌعساو  هللاو  ًالضفو  هنم  ًةرفغم  مكدعي  هللاو  ءاشحفلاب  مكرمأيو  رقفلا  مكدعي  ناطيشلا  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( مكرمأيو هلوق ((  يف 

ناطيشلا5- ةملك  قاقتشا  نايبو  ءاشحفلاب ))  مكرمأيو  رقفلا  مكدعي  ناطيشلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( ٌميلع ٌعساو  هللاو  ًالضفو  هنم  ًةرفغم  مكدعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( بابلألا اولوأ  الإ  ركذي  امو  ًاريثك  ًاريخ  يتوأ  دقف  ةمكحلا  تؤي  نمو  ءاشي  نم  ةمكحلا  يتؤي  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 

ةمكحلا8- يناعم  نايبو  ًاريثك ))  ًاريخ  يتوأ  دقف  ةمكحلا  تؤي  نمو  ءاشي  نم  ةمكحلا  يتؤي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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2017281
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105676170
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314429
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تاحفصلا يلامجإ 

110438613

-9 (( بابلألا اولوأ  الإ  ركذي  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

73a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.90  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 163  ) 

 :- تايوتحملا  

مهيمـسن1- الو  ءايكذأ  مهيمـسن  نأ  دـبال  نيملـسملا  ريغ  نم  ةرقابعلاو  ءاكذـلا ، ريغ  لقعلا  نأ  نايبو  بابلألا ))  اولوأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ءالقع

-2 (( ءاشحفلاب مكرمأيو  رقفلا  مكدعي  ناطيشلا  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( الضفو هنم  ةرفغم  مكدعي  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4. ملعلاو ةعسلا  يتفص  تابثإو  ميلعلاو ، عساولا  امهو  هللا  ءامسأ  نم  نيمسا  تابثإ  ميلع ))  عساو  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5. هتئيشمب ةقلعتملا  هللا  لاعفأ  تابثإو  ءاشي ))  نم  ةمكحلا  يتؤي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-6 (( اريثك اريخ  يتوأ  دقف  ةمكحلا  تؤي  نمو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-7 (( بابلألا اولوأ  الإ  ركذي  امو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( بابلألا اولوأ  الإ  ركذي  امو  اريثك  اريخ  يتوأ  دقف  ةمكحلا  تؤي  نمو  ءاشي  نم  ةمكحلا  يتؤي  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

يف9- ءافلاب  نإ  نارتقا  بوج  نايبو  راصنأ ،))  نم  نيملاظلل  امو  هملعي  هللا  نإف  ٍرذن  نم  مترذن  وأ  ٍةقفن  نم  متقفنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
. عضاوم ةعبس 

هتجوز10- ىلع  جوزلا  ةقفن  مكحو  هللا ، ليبس  يف  ةقفنلا  لضف  نايبو  اهعاونأو  ةقفنلا  فيرعتو  ٍةقفن ))  نم  متقفنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هماسقأو11- همكحو  رذنلا  فيرعتو  ٍرذن ))  نم  مترذن  وأ  ىلاعت (( :  هلوق 

73b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.73  ) ( ةغرفم  )  ( 516  )  ( 160  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ٍراصنأ نم  نيملاظلل  امو  هملعي  هللا  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-2 (( ٍرذن نم  مترذن  وأ  ٍةقفن  نم  متقفنأ  امو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( ٍراصنأ نم  نيملاظلل  امو  هملعي  هللا  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

امب4- هللاو  مكتائيـس  نم  مكنع  رفكيو  مكل  ٌريخ  وـهف  ءارقفلا  اـهوتؤتو  اـهوفخت  نإو  يه  اـمعنف  تاقدـصلا  اودـبت  نإ  ىلاـعت (( :  هلوـق  بارعإ 
 (( مكنع رفكيو  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌريبخ ))  نولمعت 

تاقدصلا5- نم  ةاكزلا  نأ  نايبو  يه ))  امعنف  تاقدصلا  اودبت  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( مكتائيس نم  مكنع  رفكيو  مكل  ٌريخ  وهف  ءارقفلا  اهوتؤتو  اهوفخت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ىنعمو7- مكتائيـس ))  نم  مكنع  رفكيو  مكل  ٌريخ  وهف  ءارقفلا  اهوتؤتو  اهوفخت  نإو  يه  امعنف  تاقدصلا  اودبت  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
ةئيسلا

-8. هانعم ركذو  هللا  ءامسأ  نم  ريبخلا  نأ  نايبو  ٌريبخ ))  نولمعت  امب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

74a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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74a- ةرقبلا ةروس  ريسفت 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 510  )  ( 163  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( مكتائيس نم  مكنع  رفكيو  مكل  ريخ  وهف  ءارقفلا  اهوتؤتو  اهوفخت  نإو  يه  امعنف  تاقدصلا  اودبت  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-2 (( ريبخ نولمعت  امب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةيآلا3- ةبـسانمو  امهنيب ، قرفلاو  قيفوتو  ةلالد  ىلإ  ةيادهلا  ميـسقتو  ءاشي ))  نم  يدهي  هللا  نك  ـ لو مهاده  كيلع  سيل  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. اهلبق امل 

ةيآلا4- بارعإو  مكسفنألف ))  ٍريخ  نم  اوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هللا5- ليبس  يف  ةقفنلا  لضف  ركذو  هللا ، هجوب  دارملا  نايبو  هللا ))  هجو  ءاغتبا  الإ  نوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( نوملظت متنأو ال  مكيلإ  فوي  ٍريخ  نم  اوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( مكسفنألف ٍريخ  نم  اوقفنت  امو  ءاشي  نم  يدهي  هللا  نك  ـ لو مهاده  كيلع  سيل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةفـص8- اهنأو  هلل  هجولا  ةفـص  تابثإو  نوملظت ))  متنأو ال  مكيلإ  فوي  ٍريخ  نم  اوقفنت  امو  هللا  هجو  ءاغتبا  الإ  نوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
ةيربخ ةيتاذ 

-9. نيكسملا نيبو  هنيب  قرفلاو  احالطصاو  ةغل  ريقفلا  فيرعتو  هللا ))  ليبس  يف  اورصحأ  نيذلا  ءارقفلل  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يف10- ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  مهاميسب ))  مهفرعت  ففعتلا  نم  ءاينغأ  لهاجلا  مهبسحي  ضرألا  يف  ًابرض  نوعيطتـسي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
 (( مهبسحي هلوق (( 

-11 (( ًافاحلإ سانلا  نولأسي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-12 (( ٌميلع هب  هللا  نإف  ٍريخ  نم  اوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

يف13- دعي  لمع  يف  غرفت  اذإ  رداقلا  نأ  نايبو  ضرألا ))  يف  ًابرض  نوعيطتـسي  هللا ال  ليبس  يف  اورـصحأ  نيذلا  ءارقفلل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
. هللا ليبس  يف  داهجلاو  ملعلا  بلطك  ةاكزلا  نم  هل  ىطعيف  هللا  ليبس 

ففعتلا14- لضفو  مهاميسب ))  مهفرعت  ففعتلا  نم  ءاينغأ  لهاجلا  مهبسحي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-15. همكح نايبو  لاملا  لاؤس  مذو  ٌميلع ))  هب  هللا  نإف  ٍريخ  نم  اوقفنت  امو  ًافاحلإ  سانلا  نولأسي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-16 (( نونزحي مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  ـالو  مهبر  دـنع  مهرجأ  مهلف  ًةـينالعو  ًارـس  راـهنلاو  لـيللاب  مهلاومأ  نوقفني  نيذـلا  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةيآلا بارعإو 

نايبو17- نونزحي ))  مه  الو  مهيلع  ٌفوخ  الو  مهبر  دنع  مهرجأ  مهلف  ًةينالعو  ًارـس  راهنلاو  ليللاب  مهلاومأ  نوقفني  نيذـلا  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
ردصلا حارشنالل  ببس  هللا  ليبس  يف  قافنإلا  نأ 

؟ )) 18- هللا هجو  ءاغتبا  الإ  نوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  نم  ةدئاف  لوح  لاؤس 

؟ 19- ضيعبتلل انه  نم  نإ  لوقن  نأ  نكمي  له  ٍريخ ))  نم  اوقفنت  امو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ 20- اذامب ةقلعتم  ءارقفلل ))  ىلاعت (( :  هلوق 

؟ 21- ءادعألا لاتق  هب  داري  لهف  هللا  ليبس  يف  قلطأ  اذإ 

؟ 22- ليلدلا وه  امف  ةاكزلا  نم  رداقلا  ملعلا  بلاطل  ىطعي  هنإ  متلق 

؟ 23- هللا ليبس  يف  لخدي  ملعلا  بلط  له 

؟ 24- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  دهع  يف  ةفصلا  لهأ  ىلع  اورصحأ ))  نيذلا  ءارقفلل  ةيآلا ((  قبطنت  له 

؟ 25- ةاكزلا نم  هل  ىطعي  له  بسكلا  ىلع  ردتقمو  يوق  ملعلا  بلاط  ناك  اذإ 

74b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 506  )  ( 159  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- نآلا نيدوجوم  مه  لهو  ةفصلا ، ءارقف  مه  نم 

؟ 2- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلاب  صاخ  وه  له  مهاميسب ))  مهفرعت  ىلاعت (( :  هلوق 

-3 (( نونزحي مه  الو  مهيلع  فوخ  الو  مهبر  دنع  مهرجأ  مهلف  ًةينالعو  ًارس  راهنلاو  ليللاب  مهلاومأ  نوقفني  نيذلا  ىلاعت (( :  دئاوف  ةمتت 

-4 (( سملا نم  ناطيشلا  هطبختي  يذلا  موقي  امك  الإ  نوموقي  ابرلا ال  نولكأي  نيذلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5. ابرلا اهيف  يرجت  يتلا  لاومألا  ركذو  ةئيسنلا  ابرو  لضفلا  ابر  امهو  هعاونأو  اعرشو  ةغل  ابرلا  فيرعت 

اهريغ6- يف  يرجت  مأ  ةتسلا  فانصألا  ىلع  ةرصتقم  ةيوبرلا  لاومألا  له  ةلأسم :

يـسنإلاب7- نجلا  سبلتو  سملا ))  نم  ناطيـشلا  هطبختي  يذـلا  موقي  امك  الإ  نوموقي  ـال  اـبرلا  نولكأـي  نيذـلا  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
هبرضو ينجلل  يقارلا  ةبطاخمو 

-8 (( ابرلا لثم  عيبلا  امنإ  اولاق  مهنأب  كلذ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-9 (( ابرلا مرحو  عيبلا  هللا  لحأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

اهريغ10- يف  يرجت  مأ  ةتسلا  فانصألا  ىلع  ةرصتقم  ةيوبرلا  لاومألا  له  ةلأسم : ركذو  ابرلا ، اهيف  يرجت  يتلا  لاومألا  لوح  مالكلا  ةمتت 

-11 (( هللا ىلإ  هرمأو  فلس  ام  هلف  ىهتناف  هبر  نم  ةظعوم  هءاج  نمف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

75a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 504  )  ( 155  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوملعت متنك  نإ  مكل  ريخ  اوقدصت  نأو  ةرسيم  ىلإ  ةرظنف  ةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( نونزحي مه  الو  مهيلع  فوخ  الو  مهبر  دنع  مهرجأ  مهل  ةاكزلا  اوتآو  ةالصلا  اوماقأو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  نإ  ةيآلا ((  دئاوف 

مه3- الو  مهيلع  فوخ  الو  مهبر  دنع  مهرجأ  مهل  ةاكزلا  اوتآو  ةالـصلا  اوماقأو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( نونزحي

ىوقتلا4- ىنعمو  مالكلا . يف  هريدصتو  ناميإلا  فصوب  باطخلا  ةدئافو  هللا ))  اوقتا  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةغللا5- يف  ناميإلا  فيرعتو  عرشلاو ، ةغللا  يف  ابرلا  فيرعتو  نينمؤم ))  متنك  نإ  ابرلا  نم  يقب  ام  اورذو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-6 (( هللا اوقتا  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

يف7- تدقع  نإو  مالـسإلا  يف  ةمرحملا  دوقعلا  ذيفنت  زوجي  ال  ةدعاق : ركذو  نينمؤم ))  متنك  نإ  ابرلا  نم  يقب  ام  اورذو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
كرشلا لاح 

-8. اهنم صلختلاو  اهب  قدصتلاو  اهذخأ  زوجي  الو  اقلطم ، كونبلا  نم  دئاوفلاب  ىمسي  ام  ذخأ  ميرحت  ةيآلا  دئاوف  نم 

-9. ةلملا نم  جرخت  لهو  ناميإلا ، يفانت  ابرلا  ةسرامم  نأ  ةيآلا  دئاوف  نم 

-10. ابرلا ديعو  مظع  نايبو  اونذأف ))  هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  هلوسرو ))  هللا  نم  ٍبرحب  اونذأف  اولعفت  مل  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-11 (( مكلاومأ سوؤر  مكلف  متبت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هللا12- نم  ٍبرحب  اونذأف  اولعفت  مل  نإف  نينمؤم .  متنك  نإ  ابرلا  نم  يقب  ام  اورذو  هللا  اوقتا  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاـعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( هلوسرو
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75b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( ةغرفم  )  ( 505  )  ( 168  ) 

 :- تايوتحملا  

رخآ1- بنذ  ىلع  رارصالا  عم  بنذ  نم  ةبوتلا  حصت  له  ةلأسم : ركذو  مكلاومأ ))  سوؤر  مكلف  متبت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

لبقت2- يتلا  تقولا  يف  نوكي  نأو  دوعي  نأ ال  ىلع  مزعلاو  لعف  ام  ىلع  مدنلاو  بنذلا  نع  عالقإلاو  صالخإلا  ةسمخ : يهو  ةبوتلا  طورـش  نايب 
ةبوتلا هيف 

-3 (( نوملظت الو  نوملظت  ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( هلوسرو هللا  نم  ٍبرحب  اونذأف  اولعفت  مل  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5 (( نوملظت الو  نوملظت  مكلاومأ ال  سوؤر  مكلف  متبت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-6 )) هلوق يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نوملعت ))  متنك  نإ  مكل  ٌريخ  اوقدصت  نأو  ٍةرسيم  ىلإ  ٌةرظنف  ٍةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( اوقدصت نأو  هلوق ((  يفو  ةرسيم )) 

-7 (( نوملعت متنك  نإ  مكل  ٌريخ  اوقدصت  نأو  ٍةرسيم  ىلإ  ٌةرظنف  ٍةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 8- نينمؤم متنك  نإ  ابرلا  نم  يقب  ام  اورذو  هللا  اوقتا  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 9- هنويد دادس  عيطتسي  مل  نإ  رسعملا  ىلع  رجحي  له 

؟ 10- ابرلا باحصأب  صتخي  هللا ال  برح  نأو  برحلاب )  هتنذآ  دقف  ايلو  يل  ىداع  نم  ثيدح ( 

؟ )) 11- ابرلا نم  يقب  ام  اورذو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

لاؤس12-

؟ 13- وأ ال يبارملا  ةوعد  ةباجإ  زوجت  له 

-14 (( نوملعت متنك  نإ  مكل  ٌريخ  اوقدصت  نأو  ٍةرسيم  ىلإ  ٌةرظنف  ٍةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

76a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.87  ) ( ةغرفم  )  ( 529  )  ( 173  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( نوملظت الو  نوملظت  مكلاومأ ال  سوؤر  مكلف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ 2- مارحلا نم  صلختيف  مارحلا  لاملاو  لالحلا  لاملا  نيب  زييمتلا  نكمي  مك 

-3 )) هلوق يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نوملعت ))  متنك  نإ  مكل  ريخ  اوقدصت  نأو  ةرسيم  ىلإ  ةرظنف  ةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( اوقدصت نأو  هلوق ((  يفو  ةرسيم )) 

-4 (( ةرسيم ىلإ  ةرظنف  ةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( نوملعت متنك  نإ  مكل  ريخ  اوقدصت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

رسعملاو6- رسوملاو  ينغلاو ، ريقفلل  هللا  قلخ  يف  ةمكحلاو  ٍةرسيم ))  ىلإ  ٌةرظنف  ٍةرسع  وذ  ناك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

لضفأ7- بحتسملا  عضوملا  اذه  يفو  رسعملا  راظنإ  بوجوو  نيدلا  نم  ءاربإلا  بابحتسا  نايبو  مكل ))  ريخ  اوقدصت  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
برقتي يدبع  لازي  الو  هيلع  هتضرتفا  امم  يلإ  بحأ  ءيشب  يدبع  ىلإ  برقت  امو  يسدقلا (  ثيدحلا  نيبو  ةيآلا  هذه  نيب  عمجلاو  بجاولا . نم 
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 ( هبحأ ىتح  لفاونلاب  ىلإ 

ةعامجلاو8- ةنسلا  لهأ  دنع  ناميإلا  نم  لامعألا  نأل  ناميإلا  لضافت  هنمو  لماعلا  لضافت  يضتقي  وهو  لامعألا  لضافت  ةيآلا  دئاوف  نم 

-9. ةاكزلا نم  ريقفلا  ميرغلا  ءاربإ  زوجي  له  ةلأسم : ركذو  نوملعت ))  متنك  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-10 )) هلوق يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  نوملظي ))  مهو ال  تبسك  ام  ٍسفن  لك  ىفوت  مث  هللا  ىلإ  هيف  نوعجرت  ًاموي  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( نوعجرت

-11 (( نوملظي مهو ال  تبسك  ام  ٍسفن  لك  ىفوت  مث  هللا  ىلإ  هيف  نوعجرت  ًاموي  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

76b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.77  ) ( ةغرفم  )  ( 507  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. امهنيب قرفلاو  هللا  ريغ  ىلإ  ىوقتلا  فاضت  دق  هنأ  نايبو  هللا ))  ىلإ  هيف  نوعجرت  ًاموي  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

تاومألل2- برقلا  ءادهإ  مكح  ةلأسم : ركذو  نوملظي ))  مهو ال  تبسك  ام  سفن  لك  ىفوت  مث  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

باقعلا3- هيلع  بتكي  الو  باوثلا  هل  بتكي  يبصلا  نأ  ةيآلا  دئاوف  نم 

؟ ) 4- ثالث نم  الإ  هلمع  عطقنا  ناسنإلا  تام  اذإ  ثيدح (  ىنعم  لوح  لاؤس 

؟ 5- هل ءاعدلا  مأ  هناكرأ  ضعب  هلالخإ  يف  كشي  هنكلو  ةضيرفلا  جح  دق  تيملا  ناك  اذإ  تيملا  نع  جحي  له 

ىعس6- ام  الإ  ناسنإلل  سيل  نأو  ىلاعت (( :  هلوقب  نولدتـسيو  ليلدلا  هب  درو  ام  الإ  باوثلا  ءادهإلا  نم  تيملا  قحلي  هنإ ال  لاق  ملعلا  لهأ  ضعب 
؟ )  در وهف  انرمأ  هيلع  سيل  المع  لمع  نم  ثيدحو (  (( 

؟ 7- هدلاول ةالصلا  باوث  يدهي  نأ  نبإلل  زوجي  له 

س8-

؟ )) 9- هللا ىلإ  هيف  نوعجرت  اموي  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

س10-

؟ 11- تيملل ءادهإ  ماعطلاب  قدصتلا  باوث  لعج  مكح  ام 

بتكي12- نأ  ٌبتاك  بأي  الو  لدعلاب  ٌبتاك  مكنيب  بتكيلو  هوبتكاف  ىًمـسم  ٍلجأ  ىلإ  ٍنيدـب  متنيادـت  اذإ  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
، نآرقلا يف  ةيآ  رـصقأ  ركذو  نآرقلا ، يف  ةيآ  لوطأ  ةـيآلا  هذـه  نأ  نايبو  هبر ))  هللا  قتيلو  قحلا  هيلع  يذـلا  للميلو  بتكيلف  هللا  هملع  امك 

نآرقلا يف  ةيآ  عمجأ  ركذو 

اهلك13- ةنيادملا  ةيآلل  بلاطلا  ةوالت 

ركذو14- نآرقلا ، يف  ةيآ  لوطأ  ةـيآلا  هذـه  نأ  نايبو  هوبتكاف ))  ىًمـسم  ٍلجأ  ىلإ  ٍنيدـب  متنيادـت  اذإ  اونمآ  نيذـلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
. ةنيادملا فيرعتو  نآرقلا ، يف  ةيآ  عمجأ  ركذو  نآرقلا ، يف  ةيآ  رصقأ 

77a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( ةغرفم  )  ( 525  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

ةرقبلا1- ةروس  نم  نيدلا  ةيآل  بلاطلا  ةوالت 
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ناميإلا2- فصوب  باطخلا  ةدئافو  اهعمجأو ، اهرصقأو  نآرقلا  يف  ةيآ  لوطأ  نايبو  اونمآ ))  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3. هعاونأ ركذو  نيدلا  فيرعتو  ىًمسم ))  ٍلجأ  ىلإ  ٍنيدب  متنيادت  اذإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

داشرإلا4- مأ  بابحتسالا  مأ  بوجولا  ىلع  رمألا  اذه  لهو  هوبتكاف ))  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

بتاكلا5- طورش  نايبو  لدعلاب ))  ٌبتاك  مكنيب  بتكيلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا6- بارعإو  هللا ))  هملع  امك  بتكي  نأ  ٌبتاك  بأي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( قحلا هيلع  يذلا  للميلو  بتكيلف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-8 (( ائيش هنم  سخبي  الو  هبر  هللا  قتيلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا9- بارعإو  لدعلاب ))  هيلو  للميلف  وه  لمي  نأ  عيطتسي  وأ ال  افيعض  وأ  اهيفس  قحلا  هيلع  يذلا  ناك  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

طورش10- ركذو  ءادهشلا ))  نم  نوضرت  نمم  ناتأرماو  لجرف  نيلجر  انوكي  مل  نإف  مكلاجر  نم  نيديهش  اودهـشتساو  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
ةداهشلا لهأ 

؟ 11- رمألل اذه  له  قحلا ))  هيلع  يذلا  للميلو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

؟ )) 12- هبر هللا  قتيلو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  برلا  ركذ  ةدئاف  ام 

؟ 13- ةغللا فرعي  هنأ ال  وه ))  لمي  نأ  عيطتسي  وأ ال  ىلاعت (( :  هلوق  نم  مهفي  نأ  نكمي  له 

؟ 14- هيلع دوهشملاو  هل  دوهشملا  ةفرعم  طرتشي  له  ةداهشلا  ةبسنلاب 

؟ )) 15- قحلا هيلع  يذلا  للميلو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 16- ةباتكلا دنع  هريغ  دجوي  الو  هدحول  ناك  نإ  قحلا  هيلع  للمي  يذلا 

ةرقبلا17- ةروس  يف  نيدلا  ةيآل  بلاطلا  ةوالت 

نيدلا18- ةيآ  لوح  ةشقانم 

77b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 496  )  ( 169  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ءادهشلا نم  نوضرت  نمم  ناتأرماو  لجرف  نيلجر  انوكي  مل  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (( ركذتف هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ىرخألا ))  امهادحإ  ركذتف  امهادحإ  لضت  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 " ام يناعم "  ركذو  اوعد ))  ام  اذإ  ءادهشلا  بأي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-4 (( اوباترت الأ  ىندأو  ةداهشلل  موقأو  هللا  دنع  طسقأ  مكلذ  هلجأ  ىلإ  اريبك  وأ  اريغص  هوبتكت  نأ  اومأست  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 5- ءادهشلا بأي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ ) 6- بتكن الو  أرقن  ةيمأ ال  ةمأ  انإ  ملسو ( : هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لاق  دقو  ةباتكلاب  هللا  رمأي  فيك 

؟ 7- طسقملاو طساقلا  نيب  قرفلا  ام 

؟ 8- اهل مرحم  ريغ  تناك  ولو  ةأرملا  دهشت  له 

-9... (( نيلجر انوكي  مل  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانم 

78a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 518  )  ( 172  ) 
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 ( ةغرفم  )  ( 172  ) 

 :- تايوتحملا  

-1... (( ىرخألا امهادحإ  ركذتف  امهادحإ  لضت  نأ  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةشقانملا  ةمتت 

ًةراجت2- هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  اهوبتكت ))  الأ  ٌحانج  مكيلع  سيلف  مكنيب  اهنوريدت  ًةرضاح  ًةراجت  نوكت  نأ  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
 (( ًةرضاح

داشرإلا3- مأ  بدنلا  ىلع  لومحم  عيبلا  يف  ةداهشلاب  رمألا  لهو  متعيابت ))  اذإ  اودهشأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا4- بارعإ  ٌديهش ))  الو  ٌبتاك  راضي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5 (( مكب ٌقوسف  هنإف  اولعفت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةرشابم6- هللا  نع  ملعلا  نوذخأي  مهرابك  نإ  اولاق  نيذلا  ةيفوصلا  ىلع  درلاو  هللا ))  مكملعيو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-7 (( ٌميلع ٍءيش  لكب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 8- هللا مكملعيو  هللا  اوقتاو  ىلاعت ((  هلوق  بارعإ  لوح  لاؤس 

يوحن9- لاؤس 

يوحن10- لاؤس 

؟ 11- ةبتاكملا لاح  يف  وأ  ةنيادملا  لاح  يف  نوكي  داهشتسالا  مكلاجر ))  نم  نيديهش  اودهشتسا  ىلاعت (( :  هلوق 

؟ 12- مكب هلوق  يف  ءابلا  ىنعم  ام  مكب ))  ٌقوسف  هنإف  اولعفت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق 

؟ )) 13- هللا مكملعيو  هللا  اوقتا  ىلاعت (( :  هلوق  ىنعم  ىلع  ةلالد  هيف  له  اناقرف ))  مكل  لعجي  هللا  اوقتت  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق 

؟ 14- ليلد اهيلع  لدي  مل  ةيعرش  ماكحأ  طابنتسا  دبعلا  بسكت  هللا  ىوقت  له 

؟ 15- ىوقتلا ديفي  ملعلا  نأ  ىلع  لدي  له  هللا ))  مكملعيو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوقو  ءاملعلا ))  هدابع  نم  هللا  ىشخي  امنإ  ىلاعت (( :  هلوق 

هلوق16- ىنعم  ىلع  لدي  رثألا  اذه  لهو  هللا  ىوقتب  نوكي  نسحلا  اذه  لهف  ةباحـصلا  دـصقي  سانلا  هنـسحتسا  ام  نسحلا  دوعـسم : نبا  لوق  يف 
؟ ))  هللا مكملعيو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( : 

ةرقبلا17- ةروس  نم  نيدلا  ةيآل  بلاطلا  ةوالت 

فيرعتو18- ناهرف ،))  هلوق ((  يف  ةـيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌةـضوبقم ))  ٌناهرف  ًاـبتاك  اودـجت  ملو  ٍرفـس  ىلع  متنك  نإو  ىلاـعت (( :  هلوق  ريـسفت 
هناكرأو احالطصاو  ةغل  نهرلا 

ةيآلا19- بارعإو  هتنامأ ))  نمتؤا  يذلا  دؤيلف  ًاضعب  مكضعب  نمأ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

78b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 508  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( هبر هللا  قتيلو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةيآلا2- بارعإو  هبلق ))  ٌمثآ  هنإف  اهمتكي  نمو  ةداهشلا  اومتكت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-3 (( ٌميلع نولمعت  امب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ريغ4- ىلإو  ىمسم  لجأ  ىلإ  هيعون  ركذو  نيدلا  فيرعتو  هوبتكاف ))  ىًمـسم  ٍلجأ  ىلإ  ٍنيدب  متنيادت  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
امهمكحو ىمسم 

ىمسم5- لجأ  ىلإ  نيدلا  ةباتك  مكح  ةلأسم :

-6 (( لدعلاب ٌبتاك  مكنيب  بتكيلو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
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ةيآلا7- هذه  يف  يهنلا  مكحو  هللا ))  هملع  امك  بتكي  نأ  ٌبتاك  بأي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-8 (( بتكيلف ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

79a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 493  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( بتكيلف ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-2 (( هبر هللا  قتيلو  قحلا  هيلع  يذلا  للميلو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-3 (( لدعلاب هيلو  للميلف  وه  لمي  نأ  عيطتـسي  وأ ال  افيعـض  وأ  اهيفـس  قحلا  هيلع  يذلا  ناك  نإف  ائيـش  هنم  سخبي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
فعضلاو هفسلا  ةثالث : روصقلا  بابسأ  نايبو 

؟ )) 4- قحلا هيلع  يذلا  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 5- سلجملا يف  نيدملاو  نئادلا  روضح  طرتشي  له  لدعلاب ))  بتاك  مكنيب  بتكيلو  )) 

؟ )) 6- بتاك بأي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  يف  لخدي  لهف  ةرجأب  الإ  بتكأ  انأ ال  بتاكلا  لاق  اذإ 

؟ )) 7- ائيش هنم  سخبي  الو  هبر  هللا  قتيلو  قحلا  هيلع  يذلا  للميلو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 8- زيمملا ريغصلا  فرصت  لوح  لاؤس 

؟ 9- يلولا ماكحأ  لوح  لاؤس 

؟ 10- ناكملا وأ  سلجملا  اهب  دوصقملا  انه  ةينيبلا  له  بتاك ))  مكنيب  بتكيلو  ىلاعت ((  هلوق  يف 

؟ )) 11- هللا هملع  امك  بتكي  نأ  بتاك  بأي  الو  ىلاعت ((  هلوق  لوح  لاؤس 

-12 (( اوباترت الأ  ىندأو  ةداهشلل  موقأو  هللا  دنع  طسقأ  مكلذ  هلجأ  ىلإ  اريبك  وأ  اريغص  هوبتكت  نأ  اومأست  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-13 (( اهوبتكت الأ  ٌحانج  مكيلع  سيلف  مكنيب  اهنوريدت  ًةرضاح  ًةراجت  نوكت  نأ  الإ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

عيبلا14- يف  داهشإلا  مكحو  متعيابت ))  اذإ  اودهشأو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-15 (( ٌديهش الو  ٌبتاك  راضي  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-16 (( مكب ٌقوسف  هنإف  اولعفت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-17 (( هللا مكملعيو  هللا  اوقتاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

79b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 491  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( ميلع ءيش  لكب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-2...(( ٌةضوبقم ٌناهرف  ًابتاك  اودجت  ملو  ٍرفس  ىلع  متنك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  لوح  ةشقانم 

هماكحأو3- هطورش  ركذو  نهرلا  زاوج  نايبو  ٌةضوبقم ))  ٌناهرف  ًابتاك  اودجت  ملو  ٍرفس  ىلع  متنك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-4 (( هتنامأ نمتؤا  يذلا  دؤيلف  ًاضعب  مكضعب  نمأ  نإف  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-5 (( هبر هللا  قتيلو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
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-6 (( هبلق ٌمثآ  هنإف  اهمتكي  نمو  ةداهشلا  اومتكت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

80a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 509  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( هبلق مثآ  هنإف  اهمتكي  نمو  ةداهشلا  اومتكت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

؟ 2- لاملا هل  عجري  الو  هقح  ذخأي  نأ  لوألل  زوجي  لهف  الام  الوأ  هدحج  يذلا  لجرلا  كلذ  هنمأتسا  ةنس  دعب  مث  هدحجف  لاير  فلأ  رخآ  ضرقأ  لجر 

؟ 3- اوحصن اذإ  انهاه ))  ىوقتلا  ثيدحلا ((  اذهب  قاسفلا  جتحي 

؟ ))...4- ٌةضوبقم ٌناهرف  ًابتاك  اودجت  ملو  ٍرفس  ىلع  متنك  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

لامعألا5- ماسقأ  ركذو  ميلع ))  نولمعت  امب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-6 (( ميلع نولمعت  امب  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

بذعيو7- ءاشي  نمل  رفغيف  هللا  هب  مكبساحي  هوفخت  وأ  مكسفنأ  يف  ام  اودبت  نإو  ضرألا  يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هلل  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 
 (( رفغيف هلوق ((  يف  ةيئآرقلا  هجوألا  ركذو  ٌريدق ))  ٍءيش  لك  ىلع  هللاو  ءاشي  نم 

-8 (( ضرألا يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هلل  ىلاعت (( :  هلوقريسفت 

-9 (( هللا هب  مكبساحي  هوفخت  وأ  مكسفنأ  يف  ام  اودبت  نإو  ىلاعت (( :  هلوقريسفت 

؟ 10- هسفن يف  هافخأ  ام  ىلع  ناسنإلا  بساحي  له  ةلأسم :

-11 (( هللا هب  مكبساحي  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

اعرشو12- ةغل  ةرفغملا  فيرعتو  ءاشي ))  نم  بذعيو  ءاشي  نمل  رفغيف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-13 (( ٌريدق ٍءيش  لك  ىلع  هللاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

ةرقبلا14- ةروس  نم  نيتريخآلا  نيتيآلل  بلاطلا  ةوالت 

-15 (( ضرألا يف  امو  تاوامسلا  يف  ام  هلل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

-16 (( نونمؤملاو هبر  نم  هيلإ  لزنأ  امب  لوسرلا  نمآ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هتافصو17- هئامسأبو  هتيهولأبو  هتيبوبربو  هدوجوب  ناميإلا  يضتقي  هللاب  ناميإلاو  ناميإلا ، فيرعتو  هللاب ))  نمآ  ٌلك  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

80b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.21  ) ( ةغرفم  )  ( 537  )  ( 175  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( انلبق نم  نيذلا  ىلع  هتلمح  امك  ارصإ  انيلع  لمحت  الو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

-2 (، اميقم احيحص  هلمعي  ناك  ام  رجأ  هل  بتك  رفاس  وأ  ضرم  نم  ثيدح (  حرشو  هب ))  انل  ةقاط  ام ال  انلمحت  الو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
ةينوكلا رومألاو  ةيعرشلا  رومألا  يف  نوكت  ناسنإلا  ةقاط  مدع  نأ  نايبو 

-3 (( هب انل  ةقاط  ام ال  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ 

ةمحرلاو4- ةرفغملاو  وفعلا  نيب  قرفلاو  انمحراو ))  انل  رفغاو  انع  فعاو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

-5. كلذ ىلع  ةلثمألا  ركذو  ةصاخو  ةماع  ىلإ  هللا  ةيالو  ميسقتو  ىلوملاب ، دارملاو  ةيآلا ، بارعإو  انالوم ))  تنأ  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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-6 (( نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناف  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

؟ )) 7- انل رفغاو  انع  فعاو  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ 8- مثإ هيلع  ةالصلا  يف  هسأرب  تفتلا  نم  له 

؟ 9- لالغأو راصآ  اهيف  نأو  انلبق  نم  ةعيرش  صقنت  زوجي  له 

؟ 10- انلبق نم  ةعيرش  صقنت  نم  مكح  ام 

انلمحت11- الو  انبر  انلبق  نم  نيذلا  ىلع  هتلمح  امك  ارـصإ  انيلع  لمحت  الو  انبر  انأطخأ  وأ  انيـسن  نإ  انذخاؤت  انبر ال  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  ةـشقانم 
 (( نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناف  انالوم  تنأ  انمحراو  انل  رفغاو  انع  فعاو  هب  انل  ةقاط  ام ال 

ةماعو12- ةصاخ  نامسق : هللا  ةيبوبر  نأ  نايبو  نونمؤملاو ))  هبر  نم  هيلإ  لزنأ  امب  لوسرلا  نمآ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ناميإلاو13- رخآلا  مويلاب  ناميإلا  ركذ  مدـع  هيجوتو  هلـسر ))  نم  دـحأ  نيب  قرفن  هلـسرو ال  هبتكو  هتكئالمو  هللاب  نمآ  لك  ىلاعت (( :  هلوق  دـئاوف 
. ةيآلا هذه  يف  ردقلاب 

-14 (( ريصملا كيلإو  انبر  كنارفغ  انعطأو  انعمس  اولاقو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةرقبلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

81a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.28  ) ( ةغرفم  )  ( 583  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

مرحملاب1- يوادتلا  مكحو  ةرورضلا . عم  مرحم  ال  ةدعاق : حرش  ةمتتو  اهعسو ))  الإ  ًاسفن  هللا  فلكي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

هريغو2- لمقلا  عفدك  ةرورضلل  هسأر  رعش  مرحملا  قلح  زاوج  وهو : ةدعاقلل  رخآ  لاثم 

تاومألل3- برقلا  باوث  ءادهإ  مكح  ةلأسم : ركذو  تبستكا ))  ام  اهيلعو  تبسك  ام  اهل  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

؟ 4- مهريغو نيدلاولاك  ءايحألل  برقلا  باوث  ءادهإ  زوجي  له 

؟ )) 5- اهعسو الإ  اسفن  هللا  فلكي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  لوح  لاؤس 

؟ )) 6- ىعس ام  الإ  ناسنإلل  سيل  نأو  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ام 

؟ ) 7- هل وعدي  حلاص  دلو  وأ  هب  عفتني  ملع  وأ  ةيراج  ةقدص  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنا  ناسنإلا  تام  اذإ  ثيدح (  ىنعم  لوح  لاؤس 

انعمس8- اولوق  هللا  لوسر  مهل  لاقف  اهقيطن  ال  ةباحـصلا : لاق  هللا ))  هب  مكبـساحي  هوفخت  وأ  مكـسفنأ  يف  ام  اودبت  نإو  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
؟  قاطي ام ال  فيلكت  زاوج  ةحص  ىلع  هب  لدتسي  لهف  انعطأو 

؟ 9- تاومألل نآرقلا  ضعب  ةءارق  صيصخت  زوجي  له 

؟ ) 10- هل وعدي  حلاص  دلو  وأ  هب  عفتني  ملع  وأ  ةيراج  ةقدص  ثالث  نم  الإ  هلمع  عطقنا  ناسنإلا  تام  اذإ  ثيدح (  لوح  لاؤس 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 14ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  78ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  2جمانرب 

ًايلاح 94نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
95

سمألا راوز 
615
راوزلا يلامجإ 

6917463

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
156

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
12885
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
46
راوزلا لجس 
3
ةيمقرلا ةبتكملا 

52
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

0

؟ 11- فيلكتلا لوح  لاؤس 

؟ 12- تلعف دق  هللا : لوق  تحت  لخدت  له  هب ))  انل  ةقاط  ام ال  انلمحت  الو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق 

-13 (( تبستكا ام  اهيلعو  تبسك  ام  اهل  اهعسو  الإ  ًاسفن  هللا  فلكي  ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

ىلع14- ةلثمألا  ركذو  هب . بلطلا  طوقس  ةذخاؤملا  عفر  نم  مزلي  ال  ةدعاقلا : حرشو  انأطخأ ))  وأ  انيـسن  نإ  انذخاؤت  انبر ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
. كلذ ىلع  ةلثمألاو  أطخلاو  نايسنلاو  لهجلا  ماكحأ  ىلع  مالكلاو  كلذ .

-15 (( انأطخأ وأ  انيسن  نإ  انذخاؤت  انبر ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

-16 (( انلبق نم  نيذلا  ىلع  هتلمح  امك  ارصإ  انيلع  لمحت  الو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

81b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 525  )  ( 153  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقيقدلا 12.50- دعب  نم   a 81 طيرشلل رركم 

-2. مرحملاب يوادتلا  مكح  هنمو  كلذ  ىلع  ةلثمألا  ركذو  ةرورضلا . عم  مرحم  ال  ةدعاقلا : حرش 

82a- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.93  ) ( ةغرفم  )  ( 522  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

هللا1- ةمكح  نايبو  انلبق ))  نم  نيذلا  ىلع  هتلمح  امك  ارصإ  انيلع  لمحت  الو  انبر  انأطخأ  وأ  انيسن  نإ  انذخاؤت  انبر ال  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
. هلهجو هئطخو  ناسنإلا  نايسن  لوصح  يف 

-2 (( انيسن نإ  انذخاؤت  انبر ال  ىلاعت (( :  هلوق  نيب  عمجلاو  انلبق ))  نم  نيذلا  ىلع  هتلمح  امك  ارـصإ  انيلع  لمحت  الو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 
 (( امزع هل  دجن  ملو  يسنف  لبق  نم  مدآ  ىلإ  اندهع  دقلو  ىلاعت (( :  هلوق  نيبو 

-3. قاشملاب هللا  مهئاعد  يف  ةيفوصلا  ىلع  درلاو  هب ))  انل  ةقاط  ام ال  انلمحت  الو  انبر  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةمحرلاو4- ةرفغملاو  وفعلا  نيب  قرفلاو  انمحراو ))  انل  رفغاو  انع  فعاو  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

امهنيب5- قرفلاو  ةصاخو  ةماع  هللا  ةيالو  نأ  نيبو  نيرفاكلا ))  موقلا  ىلع  انرصناف  انالوم  تنأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف 

ةثداح6- اهداحآو  ميدق  اهسنج  لجو  زع  هلل  ةيلعفلا  تافصلا  ةدعاق :

-7 (( نيرفاكلا موقلا  ىلع  انرصناف  انالوم  تنأ  ىلاعت (( :  هلوق  دئاوف  ةمتت 

هقلعتم8- ركذو  هبارعإو  هللا ))  مسب  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفتو  نارمع  لآ  ةروس  ريسفت  ةيادب 

ةلالدو9- ةمحرلا . ةفص  تابثإو  امهنيب  قرفلاو  ميحرلا  نمحرلا  امهو  هللا  ءامسأ  نم  نيمسا  تابثإو  ميحرلا ))  نمحرلا  ىلاعت (( :  هلوق  ريـسفت 
هلل ةمحرلا  ةفص  ىلع  لقعلاو  عمسلا 

82b- ةرقبلا ةروس  ) ريسفت  10-04-2006 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.82  ) ( ةغرفم  )  ( 549  )  ( 173  ) 
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0
تاحفصلا يلامجإ 

13143

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا

1اكيجلب
6نيصلا
2ايناملأ

1كرامنادلا
8رئازجلا

4رصم
1اينابسا
1اسنرف
1ناريا

1ايبيل
2برغملا

1ايزيلام
4ادنلوه

1ناتسكاب
1نيطسلف

1رطق
2ايسور

 :- تايوتحملا  

-1. اهب ءادتبالا  ةدئافو  ةلقتسم  نآرقلا  نم  ةيآ  ةلمسبلا  نأ  نايب 

؟ 2- ةحلسأ اندنع  سيلو  نيرفاكلا  ىلع  رصنلاب  ءاعدلا  زوجي  له 

؟ 3- ةحتافلا ةروس  نم  ةيآ  ةلمسبلا  له 

نارمع4- لآ  ةروس  نم  ىلوألا  تايآلل  بلاطلا  ةوالت 

روسلا5- ةيادب  يف  اهركذ  ةدئافو  ملا ))   : )) ىلاعت هلوق  ريسفت 

ةيآلا6- بارعإو  مويقلا ))  يحلا  وه  الإ  هلإ  هللا ال  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 

هللا7- الإ  هلإ  ديحوتلا ال  ةملك  ىنعم 

وه8- وه  ظفل : ىلع  ركذلا  يف  مهراصتقا  يف  ةيفوصلا  ىلع  درلاو  مويقلا ))  يحلا  وه  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

نارمع9- لآ  ةروس  نم  ىلوألا  تايآلل  بلاطلا  ةوالت 

-10 (( مويقلا يحلا  وه  الإ  هلإ  هللا ال  ملا .  : )) ىلاعت هلوق  لوح  ةشقانم 

جيردتلا11- ىلع  نآرقلا  لوزن  ةدئافو  هيدي ))  نيب  امل  اقدصم  قحلاب  باتكلا  كيلع  لزن  ىلاعت (( :  هلوق  ريسفت 
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11ةيدوعسلا
41اكيرمأ

A11
ًايلاح 95نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2017281

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
105676170

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
464681

راوزلا لجس 
106054

ةيمقرلا ةبتكملا 
728437

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

110438613
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